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KUTSU KESÄISEEN VIIKONLOPUNVIETTOON 3‒4.7.2010
perinteiseen kesätapaamiseen Helsingin Vartiosaaren Lomarannan Kartanoon
la 3. heinäkuuta kello 16 alkaen sunnuntaihin 4.7 klo 14 asti.
Vietämme kesäistä viikonloppua tällä kertaa talkoo- ja nyyttärihengessä. Tapaamisen sisältö on
vapaamuotoista yhdessäoloa, muistojen jakamista, kohtuullista ruuan ja juoman nautiskelua, henkeviä
keskusteluja ja saunomista sekä uimista. Ohjelmaa ei ole tehty valmiiksi etukäteen, vaan ajatuksena on
"nyyttäriohjelma", jossa kaikki osallistuvat omalla panoksellaan sen tekemiseen.
Lauantain illallinen tarjoillaan klo 18 alkaen. Osallistujien toivotaan saapuvan lauantaina paikalle siihen
mennessä (ks. myös soutupalvelut alla). Valmistamme ruoaksi laatikkoa ja keittoa sekä salaattia. Kahvin/teen
kanssa on luvassa kotitekoista pullaa, kenties kakkuakin. On myös mahdollista, että toimimme ruuankin
suhteen osittain nyyttikestiperiaatteella. Ilmoittautuneille tiedotetaan tarvittaessa erikseen ruokailun
yksityiskohdista. Yhdistys tarjoaa tervetuliaiskuohuviinin ja jonkun verran viiniä ruokajuomaksi. Muut
juotavat ja mahdolliset makkarat iltanuotiolle kukin tuo itse mielihalujensa mukaan. Sähkösaunassa voi
saunoa ja meressä uida. Lomarannassa voi yöpyä omin varustein (makuupussi tai lakanat). Yöpyjille on
tarjolla kumpanakin päivänä ilta- ja aamupala.
Tapaamme keskikesän valossa. Ehdotamme ohjelmanyyttäreihin teemaksi "varhaisimmat kesämuistoni".
Näiden muistojen kerronta voi tapahtua sanoin tai sanoitta: tarinana tai vaikkapa runona, kuvana, lauluna tai
tanssina. Jokainen voi myös tuoda haluamaansa musiikkia mukanaan (oma instrumentti tai cd/kasetti; paikalla
cd-kasettisoitin). Voimme tämän yhteisöllisen muistelutarinan lomassa tai jälkeen pohtia sitä, miten muistot
kantavat myös tulevaisuuteen - yhdistyksen perusajatuksen hengessä, olemmehan tulevaisuuden ystäviä.
Vartiosaareen pääset melkein perille julkisilla kulkuvälineillä ja loput lyhyellä patikalla sekä veneellä:
metrolla Herttoniemeen ja sieltä bussilla 85, 88 tai 89 Reposalmentien pysäkille. Kävele Reposalmentien
päähän rannan laiturille, mistä soudamme sinut perille (Fonectan kartta s.47 ruutu A1, jatkuu sivulla 59).
Bussilla pääsee takaisin keskustaan klo 01 asti.
Lauantaina 3.7.10 voit saapua jo aamupäivällä, mikäli esimerkiksi haluat osallistua ruoanvalmistukseen. Kello
15‒16 välisenä aikana toimii soutupalvelu, muina aikoina sopimuksen mukaan. On mahdollista saapua
talkoiden merkeissä jo perjantaina, jolloin kokoontuu hallituksen jäseniä valmistelemaan asioita.
Soutupalvelun voi tiedustella kesäjuhlan isännältä Villeltä puh. 044-5433325. Häneen voi olla yhteydessä
myös muissa tapaamiseen, ohjelmaideoihin ym. liittyvissä asioissa kuten muihinkin allekirjoittaneisiin.
Sitovat ilmoittautumiset pyydetään viimeistään ti 29.6.2010 mennessä Ismo Järviselle, sähköposti
ismo.jarvinen@nautiskelija.fi tai puh. (09) 773 2217. Ilmoita myös mahdollinen yöpymisesi sekä
saapumisaika. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro osallistujien nimien lisäksi puhelinnumerosi. Kesäjuhlaan
ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita.
Osallistumismaksu 25 euroa (sis. yöpymisen la - su välisenä yönä sekä ruokailut) maksetaan yhdistyksen
tilille Sampo Pankki 800019-897530 29.6.10 mennessä.
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