Kellokosken Yhteiskoulun 1975-76 5A-luokan ja
Kellokosken Lukion 1978-79 3. luokan
yhteinen luokkakokous lauantaina 31.8.2019 klo 18:00

Tänä keväänä tuli kuluneeksi 40 vuotta ylioppilaskirjoituksistamme ja 43 vuotta keskikoulun päättymisestä.
Ajattelmme että tätä olisi hyvä juhlistaa yhteisellä luokkatapaamisella!
Kolme vuotta sitten keskikoululuokka teki risteilyn Tallinnaan. Tällä risteilyllä oli puhetta että olisi mukava päivittää
kuulumiset useammin kuin tähän menessä viiden vuoden välein pidetyissä tapaamisissa. Niinpä päädyimme siihen,
että yhdistetään keskikoululuokan ja lukion luokkakokoukset, niin saadaan tuplattua tapaamistiheys!
Tapahtumapäivän aluksi teemme luokkaretken Tuusulanjärven kulttuurikohteisiin Visit Tuusulanjärvi
-bussilla. Katso retken tarkemmat tiedot kääntöpuolelta!
Luokkakokous pidetään lauantaina 31.8. klo 18:00 alkaen Järvenpäässä, ravintola Huilissa. Osoite on Rantakatu
6, 04400 Järvenpää.
Ennen ruokailua halukkailla on mahdollisuus saunomiseen Huilin saunassa, jossa on myös poreamme. Sauna on
varattu klo 16:00 – 18:00 ja ensimmäinen tunti on naisten vuoro. Saunominen maksaa 20 Eur/hlö, jos saunojia on 19
henkilöä. Pyyhe sisältyy hintaan.
Ruokailu Huilissa
Alkuun: Vuohenjuustosalaatti
Pääruokavaihtoehdot:
a) Pintasavustettua merilohta, yrttiperunoilla, kasviksilla ja sienitartarkastikkeella 39,20€/hlö
b) Vuohenjuustobroileria, palsternakkaröstiä, kasviksia ja punaviinikastiketta 36€/hlö
c) Paahdettua ylikypsää porsaan plumaa, yrttiperunoita, kasviksia ja gaucha-kastiketta 38,90€/hlö
d) Härkäpapu-kasvispihviä, grillattua kesäkurpitsaa, marinoituja linssejä, chilihummusta ja parsakaalipestoa 36,00€/hlö
Jälkiruoka: Suklaabrownie & suklaamoussea, kahvi tai tee
Menussa jokaisella on sama alku- ja jälkiruoka, mutta pääruuan saa itse valita yllä olevista vaihtoehdoista. Menun
hinta määräytyy valitun pääruuan mukaan. Kukin maksaa ruuan ja valitsemansa juomat ravintolassa.
Huili sulkee klo 24:00, ja sitä ennen siirrymme jatkamaan johonkin paikalliseen pubiin laulun ja tanssin merkeissä
(esim.Totti, My Way, Eikan Pub tai Pankki, McArthur, Zapata...).
Ilmoittauduthan viimeistään lauantaina 24.8. Jarmolle (yhteystiedot on alla). Kerro ilmoittautumisen yhteydessä:
1) Aiotko osallistua Visit Tuusulanjärvi bussikierrokselle (tätä ei ole pakko tietää ja mukaan voi tulla vaikka et olisi
tähän ilmoittautunutkaan)
2) Tuletko saunomaan
3) Minkä pääruokavaihtoehdon valitset
Olemme myös sopineet, että kutsua voi (ja on myös toivottavaa) jakaa myös muille yhteiskoulussa ja lukiossa
luokallamme eri vuosina olleille.

Iloista jälleennäkemistä odottaen, järjestelytoimikunta:
Jarmo Nieminen
Jaana Tujula
nieminen.jarmo.j@gmail.com
jaana@tujula.com
p. 040 533 5116
p. 040 727 4622

Katja Tynjälä
katja.tynjala@gmail.com
p. 050 354 2461

Luokkaretki Tuusulanjärven kulttuurikohteisiin Visit Tuusulanjärvi bussilla

Halosenniemi

Lottamuseo

- Lähtö Järvenpään Rautatieasemalta lauantaina 31.8.2019 klo 11:45.
Bussilippu maksaa 5 Eur. Museokortilla ilmainen.
- Saapuminen Halosenniemeen 12:00.
Tutustuminen Pekka Halosen taiteilijakotiin, pääsymaksu 8 Eur, Museokortti käy.
- n. 12:45 Kävely Halosenniemestä Lottamuseolle (1,2 km).
- n. 13:15 Lounas Lottamuseolla ja tutustuminen museoon (pääsymaksu 7 Eur, Museokortti käy)
- 14:35 Bussi lähtee Lottamuseolta
a) 15:35 Paluu Järvenpäähän Tuusulanjärvi kiertäen ja siirtyminen ravintola Huiliin
(Naisten saunavuoro alkaa klo 16 Huilissa)
b) n. 14:45 saapuminen Ilmatorjuntamuseolle,
Tutustuminen museoon (pääsymaksu 7 Eur, Museokortti käy)
16:15 Bussi lähtee Ilmatorjuntamuseolta
17:05 Paluu Järvenpäähän Tuusulanjärvi kiertäen ja siirtyminen ravintola Huiliin
(Miesten saunavuoro alkaa klo 17 Huilissa)
Bussin aikataulu ja linkki bussin sivuille:

PS. Järvenpäässä on samana päivänä 31.8. klo 9 – 15 myös ”Maa elää” tapahtuma torilla ja Jannekävelykadulla. Se on jokavuotinen alkutuottajien ja käsintekijöiden suurmarkkina.

