	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Jäsentiedote 1/helmikuu 2019

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Hyvät Valkosipulin Ystävät!	
  
Hyvää alkanutta vuotta
valkosipulin ystävät!
Runsaslumisen talven keskellä on
mukava ajatella tulevaa
valkosipulisatoa, joka talvehtii
lumivaipan alla.
Järjestämme taas mielenkiintoisia
tapaamisia ja retkiä ja toivomme
niihin runsasta osallistumista.
Aurinkoista kevään odotusta.
Aimo Taponen

KEVÄTKOKOUS 2019 	
  
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 11.4.2017 klo 18.00,
Tekniskan Saleilla, Eerikinkatu 2, 6 krs., Helsinki.
Merkitsethän ko. päivän jo nyt kalenteriisi.
Ilmoittautumiset Aimo Taposelle 040-754 9254 (tekstiviesti) tai
aimo.taponen@luukku.com viimeistään pe 5.4.2019.
Muistathan ilmoittautuessasi mainita mahdollisista ruokarajoitteistasi.
Tervetuloa keskustelemaan ja päättämään yhdistyksemme asioista ja
nauttimaan maukkaasta ruuasta ja toistemme seurasta!

YHDISTYKSEN VUODEN 2019 JÄSENMAKSU
Jäsenmaksulaskut postitetaan maaliskuun aikana, jäsenmaksu on 27 euroa.
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MATKA UNKARIIN 6.9.–9.9.2019.
Yhdistys tekee matkan Unkariin
paprikan, valkosipulin ja viininviljelyn pariin.
Varaus on vähintään 20 hengelle.

Hinta jäsenille 875 euroa, ei-jäsenille 925 euroa.
Hinta sisältää:
- Finnairin lennot
- matkalaukku 23 kg sekä käsimatkatavara
- suomenkielinen opas koko matkan ajan mukana, alkaen ja päättyen Budapestiin
- ohjelmassa mainitut kuljetukset ja retket sekä sisäänpääsymaksut
- majoitus 3 yötä hotellissa aamiaisella
- yhden hengen huone lisämaksusta
- 3x lounas, 2x illallinen
Hotelli Novotel Szeged ****
Hotelli sijaitsee keskeisellä paikalla Szegedin kauneimmassa osassa, Tisza-joen
rannalla, ja siitä on 2 km:n matka Szegedin katedraalille.
Tilavat, ilmastoidut huoneet tarjoavat näkymän joelle, ja niissä on parveke ja ilmainen
Wi-Fi. Vieraiden käytössä on sauna ja poreallas.

Slovakia
Itävalta

Budapest
Balaton

Kesckemet
UNKARI

Kroatia
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Romania
Szeged Mako
Serbia

	
  

Matkaohjelma	
  
6.9.
- Klo 9.35 Helsinki-Vantaalta Finnairin lento Budapestiin
- Klo 10.55 saapuminen Budapestiin – suomenkielinen opas kentällä vastassa ryhmää
- Kentältä jatketaan kohti Szegediä.
- Klo 12.30-14.00 3-ruokalajin lounas sis. lasin viiniä tai olutta sekä kahvin
- Klo 15.30 saapuminen Szegediin, jossa majoittuminen.
- Klo 17.00-19.00 tutustumiskävely Szegedissä oppaan kanssa.

7.9.
- Aamiainen
- Klo 09.00 kuljetus Makoon, jossa vieraillaan sipulifestivaaleilla.
- Klo 15.00-17.00 kylpylävierailu Hagymatikum Thermal Baths-kylpylässä
Takaisin hotellilla n. klo 18.00.
- Yhdistyksen tarjoama illallinen n. Klo 20.00.

8.9.
- Aamiainen
- Klo 09:00 lähdetään Kalocsaan, jossa vierailu Paprika museossa sekä
valkosipulin ystävien paikallisessa yhdistyksessä.
- Matka jatkuu kohti Koch-perheen viinitilaa, jossa viininmaistajaiset
sekä 3-ruokalajin lounas
- Illallinen Kiskörössyn fish ravintolassa klo 20.00-22.00,
jossa 3 ruokalajin menu sekä 2 lasia viiniä.
Kuljetus ruokailun jälkeen takaisin hotelliin.

9.9.
- Aamiainen
- Klo 10.00 lähtö kohti lentoasemaa Kecskemetin kautta.
- Kesckemetissä tunnin kävelykierros keskustassa.
- Lajosmizsessä tyypillinen Unkarilainen lounas sekä hevosshow.
- Kentällä n. Klo 17.00.
- Lähtö Helsinkiin Finnairin lennolla klo 19.00, saapuminen Helsinkiin klo 22.20.

Ennakkovarausmaksu 250 € tilille FI45 2066 1800 0152 37.
Maksu 30.4.2019 mennessä, joka on samalla sitova ilmoittautuminen.
Loppumaksu suoritettava 6.7.2019. 	
  
	
  

3	
  

	
  

Hallituksen kokoonpano ja tehtäväalue:
Aimo Taponen, hallituksen puheenjohtaja, 040-754 9254
aimo.taponen@luukku.com	
  
Markku Knuutinen, varapuheenjohtaja, festivaalimyyntipaikat / ilmoittautuminen
046-592 6940
valkosipulifestarit.2019@gmail.com	
  
Irmeli Ahola, tapahtumajärjestäjä, 044-024 6522
taikurinhattu@outlook.com	
  
Anna-Maria Kantola, jäsenrekisterinhoitaja, jäsenilmoittautumiset ja –muutokset,
044-982 0820
valkosipuli.jasenrekisteri@gmail.com
	
  

Mirja Mankinen, tiedotus, 040-529 6837
mirja.mankinen@welho.com	
  
Seppo Siika-aho, rahastonhoitaja, 050-356 6817
seppo@mallaswhiskyseura.fi	
  
	
  
Rita Yli-Ollila, sihteeri, 0400-244 455
rita.yliollila@gmail.com
	
  

Yhteystiedot myös verkkosivuillamme:
www.valkosipuliyhdistys.com
Valkosipulin Ystävät – Allium Sativum ry:n hallitus
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