
Lapin K-seniorikerho   21.07.2021 

Vuosikokous (aika muuttunut!) ja kesäteatteri torstaina 05.08.2021  
 
Tämän vuoden vuosikokous pidetään 5.8.2021 klo 15- (uusi aika) Valdemarissa,  
ilmoittaudu viimeistään 26.7.2021. 
 

 Kokousasiat; Tilinpäätös 2020, Toimintasuunnitelma ja Henkilövalinnat vuodelle 
2022 sekä kokouskahvit. 
 

 Chaîne des Rôtisseurs Lappi ry Martti Kotakorva, Lapin Vouti valottaa näkökulmaa 
Lappilaiseen ruokaan 

 

 Kerho tarjoaa ruokailun (metsästäjänleipä+jälkiruoka+1juoma) kokouksen jälkeen 
klo 17.  

 

 Kokouksen ja ruokailun jälkeen on mahdollisuus jäädä kesäteatteriin 
omakustanteisesti (25euroa) katsomaan ”Unelma Onnesta”, esitys alkaa klo 19. 
Luvassa on siis musiikkia, laulua, tanssia ja taatusti naurua. 

 

Muista ilmoittautua; 
          Eija puh. 0400-693578 tai sähköposti; karppiseija@gmail.com 

 tai Aila puh 040-7213620 tai s-posti  immonen.am@gmail.com 

 

K-seniorikerhojen valtakunnallinen tapaaminen Rovaniemellä. 
 

Tapaamisen ajankohta on lauantaina 25.9.2021 (Tapaamispäivä on siirretty kesäkuulta 
Koronaepidemian vuoksi ).  
K-seniorikerhojen kesätapaamisen paikka: Santa’s Hotel Santa Claus,  Korkalonkatu 29, 
Rovaniemellä, samana päivänä on myös Golf-turnaus.  
 

 Ilmoittautuminen kesätapaamiseen viimeistään 16.8.2021 Eijalle tai Ailalle.  
 

Tapaamiseen voivat osallistua kaikki kerhomme jäsenet.  
Voitte osallistua klo 18 alkavaan iltajuhlaan (itse maksettava osuus osallistumismaksusta 
20 euroa/henkilö, sillä kerho maksaa osan, 25 euroa/henkilö).  
 
Voitte osallistua myös Golf-turnaukseen (osallistumismaksu 60 euroa, sisältää 
pelioikeuden ja lounaan sekä kuljetuksen kentälle) aamulla, samana päivänä. 
 
Hotelli Santa Clausista voidaan varata hotellihuone tarpeen mukaan (97 euroa/2 hh/yö,   
82 euroa/1 hh/yö). Kerho tekee tarvittavan varauksen. 
 

Golf-turnaus; aamulla klo 8.30 lähtö hotellilta, tiedotustilaisuus kentällä klo 9.30, 
yhteislähtö klo 10, päivällä keittolounas klo 14.30 ja palkintojenjako. 
 

Päivällä, klo 12, on mahdollista osallistua risteilyyn Kemi-Ounasjoella (omakustanteinen, 
35 euroa) tai vierailuun Joulupukin maassa (omakustanteinen, 35 euroa). 
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https://k-seniorikerhot.fi/golf-turnaus-2021/


Pääjuhla (asu smart casual, senioripinssi) 
 
Klo 18 tervetulotilaisuus, Ravintola Gaissa, 2.kerros 
  

 Eija Karppinen – tervetulotoivotus 
 

 kaksi lasia kuohuvaa 
 

 Palkitsemiset 
 

 Drinkkibaari avoinna (omakustanteinen), 
 

Klo 19 Juhlabanketti, ”Rovaniemen markkinat” Buffet-ruokailu (sisältää 
kaksi drinkkilippua/henkilö), pöydät kerhoittain, Ravintola Kirnu  
 

 

 K-kauppiasliiton tervehdys pj Toni Pokela 
 

 Joukostamme poistuneet 
 

 Keskon tervehdys, johtaja Matti Mettälä 
 

 Keskon tarjoama kahvi ja tunturikonjakki 
 

 Viihdeohjelmaa, ”Kunnan Pojat” Rovaniemen kaupungin viralliset rytmimuusikot 
 

 Vapaata seurustelua 
 
 

Klo 22 Yöpala Kirnun lämpiössä, omakustanteinen  
 
 

Tervetuloa mukaan tapaamiseen !    
 

https://k-seniorikerhot.fi/ 

 
Suunnittelemme myös yhteistä konserttitapahtumaa joko syys- ja/tai lokakuulle sekä 
yhteistä Jouluateriaa marras- tai joulukuulle. 
Kerromme näistä lisää vuosikokouksessa. Silloin tiedämme mahdollisesti enemmän 
koronatilanteesta. 
 

Toivottavasti kaikki saavat koronarokotteet, jotta kukaan ei sairastuisi vakavaan 
koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen. 
 

Kerhon tilinumero kaikkia kerhon maksuja varten on 
 OP  FI02 5641 0820 0841 88 

 
Tämän vuoden 2021 kannatusmaksua ei tarvitse maksaa, koska viime syksynä ja tämä 
vuoden keväällä ei voitu järjestää mitään tapaamisia. 
 
OIKEIN HYVÄÄ ALKAVAA KESÄÄ, NÄHDÄÄN TAPAAMISISSAMME ! 
 
 
https://k-seniorikerhot.fi/lappi/ 
 

https://k-seniorikerhot.fi/

