
ESITE HÄTISEN SUKUSEURAN SUKUMATKALLE 
 

Sukuseura on varannut 40 kpl teatterilippuja Iisalmen IN-teatterin Eila, Rambe ja huonot keenit 

lauantaina 19.3.2016 klo 14 alkavaan näytökseen. Samoin on alustavasti varattu 20 kpl kahden 

hengen huonetta Runnin kylpylästä 19.3. – 20.3.16 väliseksi ajaksi. Kuopion Tila-Autoilta on tilattu 

linja-auto kuljetuksesta Kuopio – Iisalmi – Runni – Kuopio. 

Lauantaina on sukuneuvoston kokous ja sunnuntaina yhteinen palaveri. 

Yhteisessä palaverissa paneudutaan sukukirja 2 valmisteluun, opastetaan sukuseuran facebookin 

käyttöön ja keskustellaan sukuseuran toiminnasta.  

Sukumatkan aikana järjestetään myös arpajaiset. 

Aikataulu 

Lauantai 19.3.2016 
  klo 

12.00 Linja-auto lähtee Kuopion vanhalta linja-autoasemalta 

14.00 Eila, Rambe ja huonot keenit näytäntö 

16.00 Linja-autolla Spa Hotelli Runnille 

 Majoittuminen 

17.00 Päivällinen 

 Kylpylän palveluista nauttiminen 

19.00 Sukuneuvoston kokous 

20.00 Vapaata seurustelua ja tanssit hotellilla  
 

Sunnuntai 20.3.2016 

 Hotelliaamiainen 

9.30 Yhteinen palaveri 

12.00 Paluu Kuopioon 
 

Osallistumismaksut: 
Koko paketti sukuseuran jäseniltä   125 €/hlö 

                                         muilta   150 €/hlö 

- linja-autokuljetus Kuopio – Iisalmi - Runni - Kuopio 

- teatterilippu Eila, Rambe ja huonot keenit näytäntöön 

- kahvi / tee + makea kahvileipä väliajalla 

- majoitus Spa Hotelli Runnilla 2 hengen huoneessa 

- päivällinen Runnilla 

- kylpylän palvelut (hoidot eivät kuulu pakettiin) 

- aamupala 
 

Osa paketti 1 sukuseuran jäseniltä   105  €/hlö 

                                         muilta   130  €/hlö 

- teatterilippu Eila, Rambe ja huonot keenit näytäntöön 

- kahvi / tee + makea kahvileipä väliajalla 

- majoitus Spa Hotelli Runnilla 2 hengen huoneessa 

- päivällinen Runnilla 

- kylpylän palvelut (hoidot eivät kuulu pakettiin) 

- aamupala 

 



Osa paketti 2 sukuseuran jäseniltä   55 €/hlö 

                                          muilta    60 €/hlö 

- teatterilippu  

- kahvi / tee + makea kahvileipä väliajalla 

- päivällinen Runnilla 

Osa paketti 3 sukuseuran jäseniltä   22 €/hlö 

                                          muilta    25 €/hlö 

- teatterilippu  

- kahvi / tee + makea kahvileipä väliajalla 

 

Sitovat ilmoittautumiset 31.1.2016 mennessä joko sähköpostitse rhatinen@gmail.com tai 

puhelimitse 044 210 4057. 

Lippuja on varattu 40 kpl ja ne varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Osallistumismaksu on maksettava 15.2.2016 mennessä Hätisen sukuseuran pankkitilille FI75 4787 

1020 0725 66. 

mailto:rhatinen@gmail.com

