Mustosten sukuseura ry

SUKUKOKOUS 2019 OHJELMA

Sukukokous 10. – 11.8.2019 Sokos Hotel Vaakuna, Possentie 7, 13200 Hämeenlinna
Ilmoittautuminen viimeistään 25.6.2019 kotisivujen lomakkeella tai puhelimitse arkisin klo 17-19
Terttu Haapala puh. 040 716 2540 tai Päivi Miettinen puh. 050 521 3498
Sukukokouksen osallistumismaksu 40.00 e (sisältää keittolounaan, iltapäiväkahvit sekä
”kirkkokahvit”).
Lisäksi oman valinnan mukaan risteily 25.00 e tai risteily ja illallinen 50.00 e.
Lapset 0-11v. saavat osallistua ilmaiseksi, sukuseura tarjoaa lasten ruokailut (ei koske iltaristeilyä &
illallista).
HUOM! Maksa sukuseuran tilille ilmoittamasi henkilömäärän ja valintojen mukaan, eräpäivä
25.6.2019. Hinnat löytyvät myös kotisivujen ilmoittautumislomakkeesta tai saat tiedon
puhelinilmoittautumisen yhteydessä.
FI07 8000 1970 2471 78, viesti: Sukukokous 2019.
Sukuseuran majoituskiintiö Sokos hotelli Vaakuna: Standard yhden hengen huone 105 e / yö,
Standard kahden hengen huone 123 e / yö. Huonehinta sisältää runsaan buffet-aamiaisen ja
alv:n. HUOM pitkänmatkalaisille varattu huoneita myös 9.-10.8.2019 yölle. Osallistujat hoitavat
itse huonevaraukset tunnuksella ”Mustossuku”, sekä vastaavat majoituskustannuksistaan.
Varaukset: Sokoshotels keskusvaraamo +358201234600, hotellin vastaanotosta +358201234636.
Sähköpostilla vaakuna.hameenlinna@sokoshotels.fi
https://www.sokoshotels.fi/fi/hameenlinna/sokos-hotel-vaakuna

9.8. perjantai klo 18.00. Hämeenlinnan kesäteatteri Sellaista Elämä On, Junnu Vainion tarina
(liput 30-34 e ) http://hukteatteri.fi/ohjelmisto/
10.8. LAUANTAI
klo 10.00 - 12.30

Ilmoittautuminen
Sukututkimukseen ja sukutauluihin tutustuminen
Lounas (keittolounas alkusalaatilla, sis. osallistumismaksuun)
Mustos-tuotteiden myynti, kotisivujen käytön ohjaus
Kirjamyynti (Lappalainen)

klo 13.00 -n. 15.30-16.00 Sukukokous
Tervehdyssanat / Suvun esimies Hannu Mustonen
Huomionosoitukset ja muistamiset
Sääntömääräinen sukukokous (sisältö esityslistan mukaisesti)

alk.n 15.30-16.00 -

Iltapäiväkahvi (sis. osallistumismaksuun: kahvia, haudutettua teetä,
kahta eri makeaa herkkua, tuulihattuja suolaisella täytteellä,
vihanneksia ja dippiä, kokonaisia hedelmiä, pähkinöitä sekä makeisia)
Kokousesitelmä: DNA-alustus ja keskustelu / Matias Eronen ja
Kaija Salminen
Musiikkiesitys Eric Lappalainen
”Kysymyksiä Sukuneuvostolle”, Sukuhaarojen tapaamisia

klo 19.00-22.00

Iltaristeily
aikuiset risteily 25 e / risteily ja illallinen 50 e
lapset 3-12-v. risteily 15 e / risteily ja illallinen 27.50 e
(maksu osallistumismaksun yhteydessä)
RisteilyiIlallisen meny: rapeita salaatteja&omenavinaigrette, tomaattia
ja luomu-mozzarellaa basilikan kera, mausteista couscousia&seitania ja
grillattuja vihanneksia, kukkakaalia Waldorfin tapaan, herkkusieniä ja
valkosipulia, punajuurihummusta, talon sinappisilliä ja fenkolisilakkaa,
caesarsalaattia&lämminsavulohta, lihapullia, tilli-voiperunat,
leipää&voi, juustoa&hilloa, hitaasti haudutettua naudanniskaa &
rakuuna-voita, tilli-voiperunat, kahvi/tee ja pieni makea.

Vaihtoehtoinen ohjelma:
Kaupunkikävely: tutustuminen Hämeenlinnan kaupungin keskustaan ja
Vanajaveden rantareittiin; mm. Linnan puisto (Kansallinen
kaupunkipuisto), Lyseo (Eino Leinon opinahjo), torin seutu,
Verkatehtaan pihapiiri)
Illallinen Ravintola Le Blason, Vaakuna (Menut alk. 39.00 EUR/hlö
Buffet alk. 32.00 EUR/hlö, maksu ravintolassa)

11.8. SUNNUNTAI
klo 10.00 -11.30

Jumalanpalvelus
Hämeenlinnan kirkko / Galleria Paperihuone
taidenäyttely

klo 11.30.- 12.30

Kirkkokahvit (sis. osallistumismaksuun, kahvi, tee ja makea kahvileipä)
Sukuneuvoston ja jäsenistön keskustelua kahvittelun aikana.

klo 13.00 -

Omatoiminen tutustuminen Hämeenlinnan kulttuurikohteisiin
http://www.hameenlinna.fi/taidemuseo/
https://hmlmuseo.fi/kohteet/sibeliuksen-syntymakoti/
https://www.museomilitaria.fi/
http://www.hameenlinna.fi/aulanko/
https://www.panssarimuseo.fi/

