Syntymäpäivät tulossa –varaa kalenteriisi päivä lauantai 5.8.2017
Sukuseura on varannut juhlapaikan, lounaan, kylpylän ja majoituksen. Nyt voit kutsua koko suvun!
Yllätä synttärisankarisi ja kerro syntymäpäivän viettopäivän olevan lauantai 5.8.2017. Voit unohtaa
tiskit ja lakanapyykit –Kylpylähotelli Rauhalahti Kuopiossa huolehtii niistä puolestasi. Olemme
neuvotelleet järkevät pakettihinnat tälle tapahtumalle. Tämä on kätevä Joululahjavinkki puolisolle,
isälle, äidille mummille tai ukille. Nyt on mahdollisuus viettää mukava pitkä päivä yhdessä.
Toivomme näin siirtävämme myönteistä kuvaa Sukuseuran toiminnasta myös niille suvun jäsenille,
jotka eivät ole vielä liittyneet jäseniksi. –Kyllä saa siis tulla vaikka ei vielä olisi jäsen –tultuaankin
saa vielä harkita haluaako liittyä. TEE OMA PANOKSESI JA KUTSU KOKO SUKU. Usko pois –
”Suvun kesäkokouksesta tulee vielä tosi hauska perinne myös omien läheistesi keskuudessa.”
Ilmoittaudu Juhlapäivään: suku.kekalaiset@gmail.com Luettele kaikkien ilmoittautuvien nimet,
puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä majoittuuko vai onko päiväosallistuja. Samat tiedot voit
myös soittaa Hannulle 040 5433135. Majoitukset varataan suoraan hotellista (tiedot alla).
Juhlapäivä alkaa bufee-lounaalla (+ kahvilla) kello 12:00 (kirjaudu hotelliin mieluiten jo hyvissä ajoin
ennen lounasta). Päivän aikana pidämme myös lyhyen sukuseuran vuosikokouksen.
Iltapäiväksi/illaksi jää aikaa myös omalle ohjelmalle. Muista mahdollisuus kylpeä koko joukolla ja
nauttia illalla tanssin pyörteistä suuressa salissa.
Juhlapäivä majoittujille: Juhlapäivään voi yhdistää monen tasoisia majoitusvaihtoehtoja
hotellihuoneesta perhehuoneistoon. Hinnat ja mahdolliset lisätarjoukset laitamme myös
sukuseuran www-sivuille ja FaceBook-sivuille. Tiedot voit tilata myös sähköpostiisi hallituksen
jäseniltä. Ota lomaa järjestelyistä ja nauti itsekin juhlista. Varatessasi majoitusta käytä
tunnistetta ”Kekäläinen sukutapaaminen” puhelimella 030 60830 tai postilla myynti@rauhalahti.fi.
Majoitukset ovat kylpylähotellin päärakennuksessa tai 100m päärakennuksesta olevissa 32m²
huoneissa valintasi mukaan:




119 €/ vrk yhden hengen huoneessa
80 €/ hlö /kahden hengen huoneessa
71 €/ hlö /vrk kolmen hengen huoneessa

Kylpylä on avoinna klo 7.30-21.30, su klo 8- ja se on vapaasti majoittuvien käytettävissä.
Juhlapäivä ei majoittuvalle: henkilöltä maksaa 25 €. Ei majoittuvien kylpyläkäynti 10 €/aik., 6 €lapset 414v ja alle 4 v lapset veloituksetta.

Joululahjavinkkejä löytyy myös www-sivuilta uusista Sukuseuran myyntituotteista. Solmioneula,
kalvosinnapit ja pinssi Sukuseuran vaakunalla ovat hyviä esimerkkejä uutuustuotteista. Muutakin
uutta on ja entisiäkin tuotteita on edelleen saatavana.
Jäsenmaksut kerätään nykyisin kerran kalenterivuodessa. Rahastonhoitaja on liittänyt
vuodenvaihteen paperikirjeeseen jäsenmaksulaskun. Jäsenmäärä on kasvanut kuluvana vuonna
noin 10 % - oikein mahtavaa!
Sukukirjan uusi painos ilmestyy melko pian … olethan varmistanut omat tietosi ajan tasalle. wwwsivuilta löytyy tietolomake tai pyydä lomake joltain hallituksen jäseneltä.
Erinomaista vuodenvaihdetta ja hyvää alkavaa vuotta 2017.
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