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Hyvä me haapavetinen,
Vuosi vaihtui ja vihdoin saatiin talvi myös rannikon tuntumaan. Toiveena on, että lunta ja hiihtokeliä
olisi sopivasti vielä Me Haapavetiset ry:n talviretkellä Helsingin Ladun eräkämpälle.
Yhdistyksen toimintaan pitäisi saada mukaan aktiivisia jäseniä. Nyt olisivat puheenjohtajan ja
sihteerin paikat jaossa. Miettikääpä kaikki tykönänne, ketkä ottaisivat pestit hoitaakseen nyt
seuraavassa vuosikokouksessa vai laitetaanko yhdistys ”koipussiin”. Pikkujoulut ovat aina olleet
menestys ja muutkin tapahtumat hauskoja. Yhdistys tarjoaa hyvää ”juurihoitoa” entisille
haapavetisille.
Haapavesi-Seura on julkaissut Anja Virangon kirjoittaman kirjan Virankona Haapavedellä. Kirjaa on
nyt saatavissa täällä Helsingissä yhdistyksemme sihteeriltä mm. vuosikokouksessa ja hallituksen
kokouksessa. Hinta on 15 euroa/kpl.
Tulevia tapahtumia
Ulkoilua Vaakkoilla lauantaina 17.2. klo 12 lähtien

Yhdistyksen talviretki tehdään lauantaina 17.2. Helsingin Ladun Vaakkoin eräkämpälle, joka sijaitsee
noin 30 km päässä Helsingistä. Kämpälle pääsee bussilla 346 Helsingin linja-autoasemalta.
Hiihtämisen lisäksi Vaakkoilla on mahdollisuus saunoa puilla lämmitettävässä saunassa ja uida
avannossa. Lisätietoja http://helsinginlatu.sporttisaitti.com/ ja myös Taisto Ollilalta (puh. 050 5399
138), joka ottaa vastaan ilmoittautumisia vastaan 15.2. asti. Sihteerille (puh. 050 349 5115) voi
ilmoittautua 13.2. asti. Ilmoitathan myös mikäli haluat jäädä eräkämpälle yöksi. Retkelle jokainen
tuo tietysti omat eväät ja saunavehkeet mukanaan. Kirjeen toisella puolella on ajo-ohje sekä
bussiaikataulut.
Me haapavetisten hallitus kokoontuu 28.2. klo 17.30 ravintola Vltavassa

Asialistalla ovat mm. vuosikertomus, tilinpäätös ja toimintasuunnitelma. Kokoukseen ovat
tervetulleita myös muut yhdistyksen jäsenet keskustelemaan ja ideoimaan yhdistyksen toimintaa.
Yhteystiedot ovat kirjeen toisella puolella.
Vuosikokous 28.3. klo 17.30 ravintola Zetorissa

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja toivotaan uusia ideoita ja ihmisiä vetämään
toimintaa. Pöytävarauksen ja mahdollisen tarjoilun varaamiseksi olisi hyvä, jos voisit ilmoittaa
tulostasi etukäteen Katjalle. Paikalle voi toki tulla myös ilmoittautumatta, eiköhän ravintolasta löydy
tuoleja kaikille. Yhteystiedot ovat kirjeen toisella puolella.
Laita ihmeessä taas sanaa kiertämään Me haapavetiset ry:n tulevista tapahtumista! Kuten aina,
mukaan ovat tervetulleita jäsenten lisäksi myös muut haapavetismieliset. Perheet ja kaverit mukaan!
Katja Haukipuro
puheenjohtaja
puh. 040 762 7874
sähköposti: katjahaukipuro@yahoo.com

Raija Laru-Varis
sihteeri
puh. 050 349 5115
sähköposti: raija.laru@netsonic.fi

Ajo-ohje Helsingin Ladun erämökille Vaakkoille
Vaakkoin erämaakämppä ja sauna sijaitsevat Vihdintien
tuntumassa Kuikunläänintiellä Espoon ja Vihdin rajalla.
Kämpälle pääsee bussilla nro 346 Helsingin linjaautoasemalta laiturista 18. Pois on jäätävä Saarijärventien pysäkillä lähellä parkkipaikkaa Vihdintien varressa.
Bussi 346 Helsinki - Kalajärvi - (Vihti)

Linja-autoasema, laituri 18

Saarijärven pysäkki

09.30
11.00
13.20
12.25
16.15
15.20
Kämpän pihassa on varattu paikkoja vain kahdeksalle autolle.
Autoissa pitää aina olla pysäköintilupalappu, joka on
noudettavissa kämpän keittiöstä. Ylimääräiset autot täytyy
jättää Vihdintien varteen sorakuopan parkkipaikalle.

Hallituksen kokouspaikka ke 28.2. klo 17.30

Ravintola Vltava
Elielinaukio 2
00100 Helsinki
puh. 010 766 3650
http://www.vltava.fi/
Tavataan baarin puolella, mieluiten yläkerran Milà-baarissa.
Pöytävarausta ei ole mahdollista tehdä, joten ensimmäisenä
paikalla oleva varaa pöydän koko hallitukselle.

Vuosikokouspaikka ke 28.3. klo 17.30
Ravintola Zetor
Kaivopiha
Mannerheimintie 3—5
00100 Helsinki
puh. (09) 666 966
http://www.ravintolazetor.fi/
Pöytävarauksen ja mahdollisen tarjoilun vahvistamiseksi
olisi hyvä, jos voisit ilmoittautua etukäteen Katjalle (puh.
040 762 7874). Kuten aina, paikalle saa toki tulla myös
yllättäen. Pöytävaraus on Katja Haukipuron nimellä.

