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KUTSU
pakasteraputeemaiseen pyöreiden vuosien
kesäjuhlaan lauantaina 12. elokuuta 2006 alkaen kello 16.
Tulevaisuuden Ystävät ry:n perinteinen kesäjuhla järjestetään Laajasalon Vartiosaaren etelärannan kartanomaissa Lomarannassa.
Perinteisesti kesäjuhlilla on ollut kolmisenkymmentä ystävällisesti suhtautuvaa henkilöä. Kaikki yhdistyksestä kiinnostuneet ovat
lämpimästi tervetulleita.
Syksyllä on kulunut kunnioitettavat 15 vuotta KPK-keskustelusarjan käynnistymisestä sekä joulukuussa 20 vuotta yhdistyksen rekisteröinnistä. Menneitä on sopiva aika juhlavissa yhteyksissä muistella. Vartiosaarelle on rannalta soutupalvelu Reposalmen yli klo 15.30
–16.30 ja sen jälkeen tulevat voivat tilata soutupalvelun numeroista 040 755 8482 (Ismo) tai 0400 902 776 (Heikki). Tilaisuuden
hinta 25 euroa maksetaan viimeistään ti 8.8. mennessä yhdistyksen tilille 800019-897530.
Juhlan ohjelma klo 17.00 alkaen sisältää rapujen (6-8 kpl) aloittamaa nautiskelua, skoolaamista (viinin voimalla) sekä kalapainotteisen
seisovan pöydän lämpimällä keitolla, yhdessäoloa, henkeviä puheita ja keskusteluja sekä Tarja Rantaman ja Tuulikki Helstin valitsemia
ja esittämiä runoja. Jälkiruoaksi on täytekakkua ja kahvia pikkuleipien lisäksi. (Mikäli omistat rapuveitsen, kannattaa se ottaa mukaan,
mutta joka tapauksessa rapuihin tehoava veitsi järjestetään talon puolesta.) Henkilöä kohden on varattuna kolme lasia kalaruokien
kanssa sopivaa valkoviiniä ja sekä tervetuliaislasillinen.
Kartanomaisessa Lomarannassa on myös mahdollisuus yöpyä omin varustein. Yöpyjille tarjotaan aamiainen, joten yöpymisilmoittautuminen on sitova. Muut syötävät ja juotavat voi tuoda vapaasti harkintansa ja tarpeidensa mukaan. Lomarannassa on sähkösauna ja
uintimahdollisuus.
Julkisilla kulkuvälineillä pääset melkein perille ja loput lyhyellä patikoinnilla: metrolla Herttoniemeen ja sieltä bussilla 85 tai 88 Reposalmentien pysäkille. Kävele Reposalmentien päähän laiturille, mistä soudamme sinut perille (Fonectan kartta s.22 ruutu E2 tai Eniron
kartta s.40 ruutu DQ/75).
Ilmoittautumiset sitovasti ti 8.8. mennessä Ismo Järviselle sähköpostilla ismo.jarvinen@nautiskelija.fi tai puhelimella 773 2217. Ilmoita
myös mahdollinen yöpymisesi. Yhdistyksen edustaja yöpyy joka tapauksessa. Jätä ilmoittautumisen yhteydessä osallistujien nimien
lisäksi puhelinnumero. Maksu 25 euroa henkilöltä maksettava yhdistyksen tilille 800019-897530 viimeistään 8.8.06.
Tulevaisuuden Ystävät ry:n puolesta
Ismo Järvinen

Aika kutsuu jälleen runon esiin. Meissä.
Ryhtykäämme runolle, soutakaamme säkeet saareen.
Jos otat mukaan oman runosi, voimme jakaa nautinnon:
oma valintasi löytää toiset Runomerrassa.
Runosi voi olla vanha, uusi, riimi rupinen, klassikko, iskelmäikoni tai jotain ihan muuta.
Pääasia on, että se on puhutellut sinua.
Runomerrasta ammennamme lyyrisiä tunteita
ja tunnelmia hämärtyvässä elokuun illassa.

