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KEVÄTKAUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Hyvät kiltaveljet, talven taitos on kääntynyt kevättä kohti, hyvä näin. Muistakaapa, että killan
toiminta ja jatkuvuus on kiinni siitä, kuinka me olemme aktiivisia toimimaan. Uusia jäseniä
tarvitaan, jotta jatkuvuus olisi turvattu!

Tammikuu 29.1. klo 18.00 Kevätkauden avaus.
Kevätkausi alkaa urheilulla Vähälä yhtiön ympäristössä. Ottakaapas urheiluvaateet päälle tai
mukaan, sillä alkuun reippailemme Vähälä yhtiön ympäristössä, tämän jälkeen saunomme ja
syömme pientä purtavaa.
Helmikuu 26.2. klo 18.00 Killan kevätkokous.
Veho kuorma-autokeskuksessa. Kaarnatie 32. (Vanha Sisu Auto). Tulkaapas joukolla päättämään ja
kuulemaan yhteisistä asioista. Johtokunta kokoontuu samassa paikassa klo 17.00
Maaliskuu 27-29.3. Kelkkatapahtuma.
Kelkkatapahtuma Maijanlammella
Huhtikuu 23.4. klo 17.00 Tutustuminen AutoÅström autoliikkeeseen.
Autoliike sijaitsee Kaakkurinkulma 4, jossa saamme tutustua seuraaviin autoihin Opel, Saab ja
Chevrolet. Mukana myös Opel Insignia VUODEN AUTO 2009.
Toukokuu 3-7.5. Viron kiertomatka ja kuljetusnäyttely Helsingissä.
3-6.5. Viron kieromatka bussilla ja 7.5. Tutustuminen kuljetusnäyttelyyn Helsingissä.
Lisätiedot erillisellä sivulla.
Maaliskuun ja Toukokuun tapahtumiin ennakkoilmoittautumiset välittömästi sähköpostiin tai
puhelimella, jotta tiedetään tehdä ennakkojärjestelyjä matkan onnistumisen suhteen. Lopulliset
ilmoittautumiset tulemme pyytämään lähempänä tapahtumaa.
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Ilmoita sähköpostiosoitteesi, mikäli et ole vielä postitusjärjestelmässä!
Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutokset sihteerille!
Puheenjohtaja Aulis Hannula
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Tässäpä tietoa Kiltamatkasta Toukokuussa
Lähtö 3.5 klo 09.00 Linja-autoasema Oulu
Matkustamma hyvällä bussilla Helsinkiin, josta Laiva lähtee kohti Tallinnaa klo 20,00 majoitumme
laivaan ja saavumme Tallinnaan klo 07.05.
4.5 jatkamme matkaa kohti Tarton kaupunkia, jossa majoitumme Hotelli Dorpatiin (rak 2007)*** 2hengen huoneissa. Tutustumme kaupunkiin, nautimme hyvästä ruuasta ja seurasta.
5.5 jatkamme matkaa Peipsjärven kautta kohti Johvia, katselemme matkalla kiinnostavia paikkoja.
Majoitumme maaseudulla Möisähotelliin. Hotelliin mahtuu 48 henkeä, huoneissa on mukavuudet,
mutta hotelli enemmän kartanotyyppinen paikka.
6.5 jatkamme kohti Tallinnaa, jossa voimme nauttia lounaan, tehdä tuliaisostokset ja nousta laivaan.
Laiva lähtee klo 17.00 yövymme laivassa ja olemme Helsingissä 08.00.
Helsingissä on aikaa shoppailuun halukkaille, sillä miesjoukko menee Kuljetusmessuille, johon
meillä on jo luvattu liput (korvauksetta)
Noin klo 14.00 jatkamme kohti Oulua, jonne saavumme lähempänä puolta yötä.
Matkan hinta johon kuulu; Matkat, majoitus laivalla 2 hengen huoneissa, majoitus hotelleissa
aamiaisella, liput kuljetus näyttelyyn. 290 ?/hlö jos matkalle lähtee vähintään 25 henkilöä.
Hinta on edullinen, joukolla mukaan. Mukaan pääsee myös hyviä ystäviä.

Ilmoittautuminen 27.2 mennessä, jotta varaukset näillä
hinnoilla voidaan varmistaa.
Terv Aulis

Ilmoita sähköpostiosoitteesi, mikäli et ole vielä postitusjärjestelmässä!
Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutokset sihteerille!
Puheenjohtaja Aulis Hannula

