
Kelan toimihenkilöyhdistyksen tiedote 
6/2018

Yhdistyksen jäsentapahtuma Vantaalla

Kelan toimihenkilöyhdistys järjestää tämän vuotisen

jäsentapahtumansa 8.-9.9.2018 Tikkurilassa, Sokos Hotel

Vantaalla. Kyseessä on kuivalla maalla tapahtuva

jäsenristeily!

”Ei kelluntaa, ei matkapahoinvointia, viisi erilaista

ravintolaa, karaokea, musiikkia livenä, edullisia

ostoksia ja hauskaa yhdessäoloa!”

Ilmoittautuminen alkaa 16.5.2018 klo 9.00 ja päättyy,

kun paikat ovat täynnä. Mukaan mahtuu 400

yhdistyksen jäsentä. Etusijalla ovat varsinaiset

yhdistyksen jäsenet. Eläkeläisjäsenet voivat osallistua,

mikäli on tilaa.

Tapahtuman ohjelma

Tilaisuuden virallinen ohjelma alkaa lauantaina 8.9.2018

kello 16.00 hotellin kokoustiloissa. Kokoustiloihin pääsee

kello 14.00 alkaen, jolloin siellä on tarjolla ennen kahvia,

suolaista kahvileipää sekä hedelmiä. Hotellihuoneiden

vastaanotto alkaa kello 14.30 alakerran kokoustiloissa.

Jo ennen varsinaisen tilaisuuden alkua sinulla on

mahdollisuus tehdä edullisia "taxfree-ostoksia"

kokoustilojen myymälässä. Myymälä on auki kello 14.00

- 16.00 ja 18.00 - 19.00. Lisäksi kello 18.00 - 19.00 on

tarjolla Happyhour-juomatarjouksia taxfree-myymälän

Night baarissa.

Varsinainen ohjelma alkaa kello 16.00 ja päättyy kello

18.00. Päivän ohjelmassa on muun muassa yhdistyksen

puheenjohtajan Heli Martinmäen sekä Kelan henkilöstö-

johtaja Pasi Lankisen ajankohtaiskatsaukset. Lisäksi

ohjelmassa on musiikkiesityksiä.

Nautimme yhteisen illallisen Sokos Hotel Vantaan

Tulisuudelma ravintolassa klo 20.00 – 22.00, jonka ajan

ravintola on varattu meille yksityiskäyttöön. Illalla meille

esiintyy yhdistyksen 70 vuotisjuhlista tuttu Joku

Paikallinen Bändi.

Omavastuu

Omavastuu on 40 euroa, joka sisältää ohjelman,
ruokailut sekä majoituksen 2 hlön huoneessa Sokos
Hotel Vantaalla. Yhdistys korvaa myös matkustuskulut.
Tarkemmat selvitykset kustannuksista, kuten yhden
hengen huonelisästä tai ylimääräisestä yöpymisestä
löydät täältä.

Matkustaminen

Kuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti Ikaalisten
Matkatoimiston bussikuljetuksilla. Ikaalisten
Matkatoimiston bussireittien varrella olevilta
paikkakunnilta yhdistys ei korvaa kuljetuksia muina
aikoina, eikä muilla matkustustavoilla. Ikaalisten
Matkatoimiston bussikuljetukset tulee varata
ilmoittautumisen yhteydessä.

Mikäli bussikuljetukset eivät sovi matkareitillesi,
junamatkat tilataan yhdistyksen oman matkatilausohjeen
mukaan.

Tähän jäsentapahtumaan on mahdollista lentää
Rovaniemeltä, Kuusamosta ja Kittilästä. Muualta
matkustetaan joko Ikaalisten Matkatoimiston
bussikuljetuksilla tai junalla.

Matkustamiseen liittyviin tarkempiin ohjeisiin kannattaa
tutustua huolella ennen varauksen tekemistä!

Tervetuloa risteilemään!
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