
 

  

KKUUTTSSUU                                        

Jääsken Antrean Silvosten sukuseura ry:n vuosikokoukseen, 

joka pidetään 

lauantaina 17.9.2016 klo 14.00  

Kulttuurikeskus Sofiassa (Vuosaaressa) 
os. Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki. 

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 17 §:n määräämät asiat, mm: 

 *  hyväksytään edellisen tili- ja toimintakauden toimintakertomus 

 *  hyväksytään edellisen tili- ja toimintakauden tilit ja päätetään  

  vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

 *  vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen tili- ja toimintakauden 

toimintasuunnitelma ja talousarvio 

  *  valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

  *  valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnan-

tarkastaja 

  *  päätetään alkaneen tili- ja toimintakauden jäsenmaksun suuruus. 
 

JÄÄSKEN ANTREAN SILVOSTEN SUKUSEURA RY:N HALLITUS 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗  

 

Päivän ohjelma: 
-  klo 12.00 lounas seisovasta pöydästä (salaatteja, kala- ja kasvisruokavaihtoehdot, jälkiruoka ja 

kahvi).  
-  klo 13.00 opastettu kierros Kulttuurikeskus Sofiassa 
- klo 14.00 sukuseuran vuosikokous. 
 
Osallistumismaksu: 20 euroa, sis. lounaan, opastetun kierroksen ja kokoustilan käytön.  
Alle 12 vuotiaat lapset ilmaiseksi. 
 
Ilmoittautuminen   viimeistään maanantaihin 5.9.2016 mennessä:  
Marja Lindqvist, puh. 040 569 2726  tai  marjahelena.lindqvist@pp.inet.fi. 

 

Ilmoittautuessa tulee ilmoittaa myös alle 12-vuotiaat lapset. Samalla pyydetään ilmoittamaan 
ruoka-allergiat ja –rajoitteet. 
 

Osallistumismaksu pyydetään suorittamaan 8.9.2016 mennessä sukuseuran tilille: 

Nordea,  FI08 1470 3500 1959 23. 

 

TTEERRVVEETTUULLOOAA!!                                                      
              

                

                                                                              →→

        



TTiieettoojjaa  KKuullttttuuuurriikkeesskkuuss  SSooffiiaassttaa::  
  
SSooffiiaann  oommiissttaaaa  oorrttooddookkssiisseenn    kkuullttttuuuurriikkeesskkuukksseenn  ssäääättiiöö,,    jjoonnkkaa  hhaalllliittuukksseessssaa    vvaaiikkuuttttaavvaatt    mmmm..  ppiiiiss--
ppaa  IIrrjjaa  AAsskkoollaa  jjaa  MMeettrrooppoolliiiittttaa  AAmmbbrroossiiuuss..    SSeenn  tteehhttäävväännää  oonn  eeddiissttääää  hheennkkiissyyyyttttää  jjaa  hheennggeelllliissyyyyttttää,,  
eekkuummeenniiaaaa  jjaa  kkiirrkkkkoojjeenn  vväälliissttää  vvuuoorrooppuuhheelluuaa,,  kkeesskkiinnääiissttää  lläähheennttyymmiissttää  sseekkää  eekkoollooggiissttaa  eelläämmäänn--
ttaappaaaa  jjaa  yyhhtteeiissöölllliissyyyyttttää..  
  
SSooffiiaassssaa  jjäärrjjeesstteettäääänn  mmoonniippuuoolliissttaa  kkoouulluuttuussttooiimmiinnttaaaa,,  sseemmiinnaaaarreejjaa,,  nnääyytttteellyyiittää  jjaa  hhiilljjeennttyymmiiss--
ppaallvveelluuiittaa,,  mmmm..  PPyyhhäänn  VViiiissaauuddeenn  kkaappppeelliissssaa  ttooiimmiitteettaaaann  aarrkkiissiinn  aaaammuu--  jjaa    eehhttooooppaallvveelluuss,,  vviiiikkoonn--
llooppppuuiissiinn  mmuuiittaakkiinn  ppaallvveelluukkssiiaa..  
  
SSooffiiaann  ggaalllleerriiaassssaa  oonn  ssäääännnnöölllliisseessttii  vvaaiihhttuuvviiaa  ttaaiiddeennääyytttteellyyiittää,,  lliissääkkssii  eessiillllää  oonn  iikkoonniittaaiiddeettttaa  jjaa  kkiirrkkooll--
lliissttaa  eessiinneeiissttööää..  
  
SSooffiiaann  hhootteelllliissssaa  vvooii  kkuukkaa  ttaahhaannssaa  mmaajjooiittttuuaa,,  hhuuoonneehhiinnttaa  ssiissäällttääää  aaaammuuppaallaann,,  uuiinnnniinn  jjaa  iillttaassaauunnaann..  
LLiissäättiieettoojjaa  llööyyttyyyy  nneettiissttää::  wwwwww..ssooffiiaa..ffii..  

  

AAjjoo--oohhjjee  KKeehhää  IIIIII::llttaa  lläännnneessttää  ttuulleevviillllee::  
  

  

  
11..  KKeehhää  IIIIII::llttaa  lliiiittttyymmäässttää  
IIttäävvääyylläällllee  ((VVuuoossaaaarrii)),,  
jjoottaa  ppiittkkiinn  nn..  11,,99  kkmm..  
  
22..  KKäääännnnyy  vvaasseemmmmaallllee  
KKaallllvviikkiinnttiieellllee,,  aajjaa  993300  mm  
kkeerrttoolliiiittttyymmäääänn  aassttii,,  
  
33..  jjoossttaa  11..  eerrkkaanneemmiiss--
kkaaiissttaallllee  ((KKaallllvviikkiinnttiiee))  jjaa  
jjaattkkaa  22,,33  kkmm..  
  
44..  KKaaaarrrraa  llooiivvaassttii  ooiikkeeaaaann  
KKaaiivvoonnkkaattssoojjaannttiieellllee  jjaa  
jjaattkkaa  228800  mm..  
  
55..  KKäääännnnyy  ooiikkeeaaaann  ttiieellllee  
LLeeiikkoo--ssaaaarreennttiiee  jjaa  jjaattkkaa  
225500  mm..  
  
66..  KKäääännnnyy  vvaasseemmmmaallllee  
KKaallllvviikkiinnnniieemmeennttiieellllee  jjaa  
jjaattkkaa  881100  mm..  
  
77..  KKäääännnnyy  ooiikkeeaallllee  jjaa  jjaatt--
kkaa  336600  mm  SSooffiiaann  ppiihhaaaann..  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
JJuullkkiissiillllaa  kkuullkkuunneeuuvvooiillllaa  HHeellssiinnggiinn  kkeesskkuussttaassttaa::  
Keskustasta metrolla Vuosaareen, josta hotellille joko taksilla (n.12 €, taksiasema on metron 

kauppakeskus Columbuksen puoleisen uloskäynnin vasemmalla puolella) tai bussilla 816 suoraan 

hotellin pääovelle (maanantaista lauantaihin). 

  
  


