Itkosten sukukunta ry

KUTSU

SUKUTAPAAMINEN ja SUKUKOKOUS 2021
Aika:
Paikka:
Ilmoittautuminen:

31.7-1.8.2021
Hotelli Sveitsi, Härkävehmaankatu 4 Hyvinkää
Perjantaihin 9.7.2021 mennessä (tarkempi ohje seuraavalla sivulla)

Itkosten Sukukunta ry:n kolmen vuoden välein järjestettävä sukutapaaminen ja sukukokous
järjestetään tänä vuonna heinä-elokuun vaihteessa Hyvinkäällä, hotelli Sveitsissä.

Sukutapaamisen ohjelma (muutokset mahdollisia)
Lauantai 31.7.2021
12:00-13:30

Ilmoittautuminen ja sukukunnan tarjoama keittolounas
• sukutuotteiden myyntiä

13:45-14:00

Hyvinkään kaupungin tervehdys

14:00-14:45

Juha ja Maija Itkosen esitytykset kokoustilassa
Juha puhuu kirjailijan työstään ja Maija urastaan muun muassa nyhtökaurayritys
Gold & Greenin perustaneena yrittäjänä.

15:00-15:30

Tauko ja majoittuminen

15:30-17:00

Itkosten sukukunta ry:n sukukokous kokoustilassa
• erillinen kokouskutsu ja asialista
• sukukokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen mukaiset asiat

17:00-

Hotelli Sveitsin palveluihin tutustumista

17:00-

Itkosten sukukunta ry:n uuden hallituksen järjestäytymiskokous

18:00-20:00

Päivällinen ravintola Karhunpesän alakerrassa

20:00-22:00

Illanviettoa Orava kabinetti

Sunnuntai 1.8.2021
Vapaavalintaista toimintaa hotelli Sveitsin palvelujen parissa ja lähiympäristössä.
• Tarjolla on monipuolinen kirjo aktiviteetteja ja palveluita kaiken ikäisille luonnonystäville,
liikkujille ja ainutlaatuisia elämyksiä etsiville.
• Lisätietoja alueen palveluista, kuvia ja videoita löytyy hotellin nettisivulta:
https://www.hotelsveitsi.fi/liiku-virkisty/
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Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu sukutapaamiseen ja sukukokoukseen viimeistään perjantaina 9.7.2021 Aimo
Leskelälle, sähköposti aimo.leskela@outlook.com tai puhelin 040 503 1810.
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite sekä kuinka monta
aikuista ja lasta perheestäsi osallistuu. Ilmoita myös mahdollisista ruoka-aineallergioista.

Majoittuminen
Hotelli Sveitsistä on mahdollista varata huoneita alennuskoodilla. Jokainen varaa huoneen itse
hotellin nettisivun kautta.
Alennuskoodi on: WEB ja sillä saa alennuksen päivän joustavasta hinnasta, joten hinta ei ole
kiinteä. Varaus on tehtävä hotellin nettisivujen kautta:
https://www.hotelsveitsi.fi/
Koodi tulee syöttää ETUKOODI -kenttään huonevarausta tehtäessä alennushinnan saamiseksi:

Huoneita on varattavissa niin kauan kun saatavuutta vain riittää.
Hinta sisältää aamiaisen, pysäköinnin sekä sisäänpääsyn kuntosalille ja uimalaan.
0-3 vuotiaat lapset yöpyvät veloituksetta aikuisen vieressä tai matkasängyssä. Ilmoitathan
etukäteen lasten lisävuodetarpeesta.
4-12 -vuotiaiden lasten lisävuode 15€/yö sisältäen aamiaisen ja pääsyn uimalaan
Aikuisten lisävuode 30 €/yö sisältäen aamiaisen ja pääsyn uimalaan.
Pysäköinti - hotelilla on suuri parkkipaikka, mikä on vieraidemme käytössä veloituksetta
Tervetuloa!
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