Kellokosken Yhteiskoulun 1975-76 5A-luokan ja
Kellokosken Lukion 1978-79 3. luokan
yhteinen luokkakokous lauantaina 21.5.2022
Viime vuoden keväällä tuli kuluneeksi 45 vuotta keskikoulun päättymisestä. Valitettavasti koronaepidemia esti
luokkatapaamisen järjestämisen silloin. Mutta nyt kun kaikilla on ollut mahdollisuus saada kolme rokotetta, osa on
taudin jo sairastanutkin ja kevättä kohti mentäessä ilmaantuvuuskin todennäköisesti laskee, niin päätimme
tapaamisen järjestää!
Kolme vuotta sitten pidimme keskikoulun 5. luokan sekä lukioluokan yhteisen tapaamisen, sillä olimme Tallinnaan
suuntautuneella risteilyllä keväällä 2016 todenneet, että olisi mukava päivittää kuulumiset useammin kuin aiemmin
viiden vuoden välein pidetyissä tapaamisissa. Niinpä jatkamme nyt tätä keskikoululuokan ja lukion luokkakokousten
yhdistämistä, niin saadaan tuplattua tapaamistiheys!
Tapahtumapäivän aluksi kokoonnumme Järvenpäässä Tuusulanjärven rantaan, Tervanokan satamaan klo 12
alkaen. Paikka sijaitsee osoitteessa Tervanokantie 10, 04400 Järvenpää. Alueella on mahdollisuus pelata minigolffia
(8 Eur/hlö), padelia ulkokentällä (kenttä 36 Eur/h, mailat 4 Eur/hlö) tai vaikkapa mölkkyä. Siellä on Tervanokan
satama kahvila-ravintola, josta saa lounaaksi hyvää ruokaa ja juomia laidasta laitaan myös A-oikeuksin.
Järvenpään Vanhankylänniemessä on klo 14-18 Vanhis Cruising 2022 harrasteautotapahtuma, jossa asiasta
kiinnostuneet voivat käydä katsomassa näytteille asetettuja autoja.
Ulkoaktiviteettien jälkeen menemme ruokailemaan klo 17:00 ravintola Huvilaan, jossa meille on varattu oma
kabinetti. Ravintolan osoite on Sibeliuksenkatu 5, 04400 Järvenpää.
Ruokavaihtoehdot ravintola Huvilassa
FISU (L,G), 26 €
Kotimaista kalaa päivän saalista, Beurre Blanc-kastiketta,
Panchettalla maustettua savusimpukka-perunasalaattia &
tilliöljyä
IBERICO SECRETO (L,G), 27 €
Iberico porsaan kuvetta, chipolata tuoremakkaraa,
valkosipuli-perunapyreetä, Huvilan savumantelipestoa &
grillattua zuccinia
VEGE (L,G), 24 €
Paahdettua juuriselleriä, savumantelipestoa, savustettua
jugurttia & rapeaa polentaa
SALAATTI (L,G), 18 €

Halloumi-salaatti pääruokana
Huvila sulkeutuu klo 22:00, ja sen siirtynemme jatkamaan
johonkin paikalliseen pubiin laulun ja tanssin merkeissä.
Ilmoittauduthan viimeistään perjantaina 29.4. Jarmolle
(yhteystiedot alla). Kerro ilmoittautumisen yhteydessä:
1) Minkä ruokavaihtoehdon valitset (FISU / POSSU /
VEGE / SALAATTI)
2) Mahdolliset ruoka-aine allergiat
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
nieminen.jarmo.j@gmail.com
p. 040 533 5116

Jaana Tujula
jaana@tujula.com
p. 040 727 4622

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

Anita Törhönen
anita.torhonen@gmail.com
p. 050-3425357

