Kuttsu juhlakokoukseen 5.6.2015 ja Haminaan 6.6.2015
Ku
Kurssitoimikunta järjestää 5.6.2015 55-vuo sjuhlakokouksen paikassa Sokos Hotelli Vantaa, Hertaksen e 2,
Tikkurila. Hotelli on pari sataa metriä Tikkurilan rauta easemalta etelään. Pidämme kurssin 102 juhlakokouksen
ja sen jälkeen kokoonnumme illalliselle kokouspaikalla. Hotellista on vara u yhden ja kahden hengen huoneita
majoi uville. Aamulla lähdemme busseilla Haminaan.
RUK 102:n marssin Haminassa johtaa prikaa kenraali Olli Nepponen.

Aikataulu
Perjantai 5.6.2015
17:30
18:15
19:30

Kokoontuminen Sokos Hotelli Vantaan loissa, ilmoi autuminen ja majoi uminen
Kurssikokous Mestarit-kabine ssa. Juhlaesitelmän pitää kenraali Jaakko Valtanen
Malja 95-vuo a täy ävälle RUK:lle.
Illallinen, jossa valinnaises joko haudute ua kuhaa (ilmoite ava) tai pippuripihvi
rotukarjan sisäﬁleestä (oletus). Hotelli etää ruokarajoitukset.
Alkoholijuomat laa jokainen omaan laskuunsa erikseen
Pukukoodi : Tumma puku tai paraa puku ja kunniamerkit.

Lauantai 6.6.2015

9:15
12:30-14:00
14:00-15:30
14:30

Lähtö hotellin edestä kahdella busseilla Haminaan. Bussien koko 50 ja 17 henkeä.
Matkan kesto ilman pysähdyksiä 1 tun a 45 minuu a. Tauko pidetään tarpeen
vaa essa.
Päiväjuhla Bas onissa
Ohimarssi Kade koulunkadulla kurssei ain, vanhimmat kurssit ensin.
Ken äpäivällinen Muonituskeskuksessa ja Tykistökasarmilla
Pukukoodi : Tumma puku tai paraa puku ja kunniamerkit.

9.30-18:00
14:00-18:00

RUK-museo avoinna yleisölle
Kalustonäy ely Tykistökasarmin kentällä

17:15
17:30

Bussi lähtee Tikkurilaan (50 hengen bussi)
Bussi lähtee Helsinkiin (17 hengen bussi)

19:15

Paluu Tikkurilaan tai Helsinkiin.

Hotelli on jo saanut vahvistuksen huonemääristä. Mahdolliset henkilökohtaiset muutokset pikaises
sähköpos lla ma .kataja@iki.ﬁ , ei puhelimella, koska Ma on pois maasta jonkin aikaa.
Mahdollises vielä puu uva maksu kurssin lille FI53 8000 1170 7273 42 jokin seuraavista summista:
Yhden hengen huone ja illallinen € 140. Sisältää mahdollisen bussikuljetuksen.
Osuus kahden hengen huoneesta ja illallinen € 100. Sisältää mahdollisen bussikuljetuksen.
Illallinen ja mahdollinen bussikuljetus € 50.
Pelkkä bussikuljetus Haminaan ja Haminasta € 20. Ei illallista
Sokos Hotelli Vantaa kerää rahan alkoholijuomista illan pää eeksi. Tätä varten jokaine saa nimellään varustetun
listan, johon tarjoiluhenkilökunta merkitsee latut juomat.
RUK:n juhlasivut ks. RUK_95

-Kurssitoimikunta-

