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Kesä ja sukutapaaminen lähestyvät! 
 
 

Paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun sukuneuvosto aloitti tulevan kesän ta-
paamisen suunnittelun ja tätä tilannetta ei varmaan kukaan uskonut tulevaksi edes pa-
himmissa painajaisissaan! Kesäksi suunniteltuja kokoontumisia ei ole ainakaan vielä kiel-
letty, joten ensi kesän tapaaminen on edelleen sukuseuran ohjelmassa. Jos tilanne muut-
tuu, niin siinä tapauksessa tilanne arvioidaan tietysti uudestaan. 

Ja jos kokoontumiset sallitaan, niin sen mukavampi on sitten tavata teitä kaik-
kia Joutsassa! 
 

Alla tarkemmat tiedot tulevan kesän välitapaamisen ohjelmasta ja aikatauluis-
ta sekä ilmoittautumisohjeet. Muistattehan, että tapaaminen on vapaamuotoinen ja tarkoi-
tus on että vietämme hauskan kesäviikonlopun mukavassa seurassa, uudistaen vanhoja 
tuttavuuksia ja tutustuen uusiin sukulaisiin. 

Tuoreen tiedon mukaan Joutsan Joutopäivät on peruttu, joten lauantaille 
suunniteltu vapaamuotoinen osallistuminen Joutopäiviin jää siis pois ja sukuneuvosto poh-
tii vielä kevään aikana muuta ohjelmaa lauantaille. 
 

Alustava ohjelma: 
- Aloitamme perjantai-iltana iltapalan ja seurustelun merkeissä klo 18 mais-

sa 
- Lauantain päiväohjelma on vielä auki johtuen Joutopäivien peruuntumises-

ta 
- Lauantai-illan vietämme Lamminmäen tilojen rantasaunalla saunoen, pe-

laillen, seurustellen, laulaen, makkaraa paistaen jne. Mitä mieleen juolah-
taa! 

- Päätämme tapaamisen sunnuntaina lounaaseen ja suuntaamme koteja 
kohti – toivottavasti monta hauskaa kokemusta ja tapaamista rikkaampa-
na! 

 
 
Ja sitten tarkempiin ohjeisiin! 

 Ajankohta 3. – 5.7.2020 Joutsassa 

 Lamminmäen tiloille on tehty alustava majoitusvaraus tapaamisen osanottajille. Ma-
joitusvaraukset hoitaa jokainen osallistuja itse; puhelin: 040 571 1006 tai sähkö-
posti: lamminmaentilat@lamminmaentilat.fi. Majoitushinnat selviävät tehdessänne 
majoitusvarauksen. 

 Lamminmäen tilat pitää majoituskapasiteettia meille varattuna juhannukseen asti eli 
älkää jättäkö varauksen tekemistä viime tippaan! 

 Perjantain iltapala (suolainen piiras ja salaatti) maksaa 7 € / hlö 

 Lauantaiksi meille on tehty lounasvaraus Kahvila Hypoteekkiin, osoite: Jousitie 43. 
Lounas maksaa 9 € / hlö, lapset 4-12v 5 € ja alle 4 veloituksetta. 
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o Hinta sisältää ruokalistan mukaisen lounaan, salaatit ja talon salaattikastik-
keen, talon vaalea leipä ja kaupan ruisleipä, juomina vesi, kotikalja, mehu ja 
maito. Jälkiruoaksi kahvi/tee ja jokin pikkumakea (yleensä keksi tms) 

o Jos lounastajia ilmoittautuu tarpeeksi, niin varaamme koko kahvilan sukuseu-
ran käyttöön. 

 Lauantain iltapalan (vihersalaatti ja grillimakkaraa) tarjoaa sukuyhdistys 

 Sunnuntain lounastajia kysellään lauantaina, kunhan olemme koolla. Toki voitte il-
moittautua jo muun ilmoittautumisen yhteydessä 

 
 
Ruokailuihin (perjantain ja lauantain iltapalat sekä lauantain lounas) ilmoittautumiset 
tulee tehdä kesäkuun alkupuolelle eli 10.6.2020 mennessä. Ilmoittakaa samassa yh-
teydessä myös tarvittavat ruokavaliot. 
 
Ilmoittautumiset allekirjoittaneelle, yhteystiedot näkyvät kirjeen yläreunassa. Varmin 
ja helpoin tapa on laittaa sähköposti tai tekstiviesti; kuittaan viestin saapuneeksi, jolloin 
tiedätte että ilmoittautuminen on tullut perille. 
Jos ilahdutatte minua puhelinsoitolla, niin soittakaa klo 18 jälkeen! Päiväsaikaan en 
loppukevään aikana pysty vastaamaan omaan puhelimeeni lainkaan. Soitan totta kai 
takaisin jos näen, että joku on yrittänyt tavoitella. 
 
 
 Jos kesän tapaaminen joudutaan peruuttamaan, niin ilmoitamme siitä välittö-
mästi asian ratkettua. Toivotaan, että asiat kääntyvät parhain päin, jotta pystymme ta-
paamaan keskikesällä keskisessä Suomessa! 
 
 
Kuulumisiin ilmoittautumisten merkeissä! 

 
 
 
 
 
 

Eeva Kilpi-Nevalainen 
sukuseuran sihteeri 


