
SUOMEKSI Uusi tieto alempana MUSTALLA IN ENGLISH New information below in 
BLACK

Rakkaat sukulaiset, tämä on toinen kutsu sukukokoukseen 5-6.8.2017. Nyt on kiire, sillä 
halvat hotellihuonehinnat ovat voimassa vain 5.6.2017 asti.

Lue tarkasti. Levitä tietoa sukulaisillesi. Ilmoittaudu mahdollisimman pian minulle. Varaa 
hotellihuone heti. 

Dear relatives, this is a second welcome to Family Reunion on August 5-6, 2017. 

Read carefully. Spread the word. Register as soon as possible to me. Reserve the hotel room 
immediately.

MUINONEN - FAMILY REUNION MEETING
2017(page 2)

MUINOSEN SUKUKOKOUS 2017
HOTELLI RANTAPUISTO, VUOSAARI, HELSINKI 5-

6.8.2017
Furuborginkatu 3, 00980 Helsinki (Vuosaari) (http://www.rantapuisto.fi/).

ILMOITTAUTUNEITA on tällä hetkellä 91, joista alle 18-vuotiaita 18.  Monet vakiokasvot 
puuttuvat. Levittäkää sanaa !!!

OHJELMA Lauantaina 5.8.

14.00-15.00 Majoittuminen, tulokahvit, tasavuotisten muistaminen

15.00-18.00 Suku-olympialaiset seuraavin lajein:

      Tikka, Frisbee, Karkkipurkki, Luontorasti, Arviointirasti ja sokerina pohjalla MUINOS-TIETO-
tietovisa 

 KOLME PARASTA JOUKKUETTA PALKITAA Ne, jotka eivät halua osallistua, voivat seurata 
hotellin rantarinteellä tapahtuvaa kilpailua. Lisäksi heille järjestetään hotellin 

ja ympäristön esittely mahdollisesti hotellin johtajan Riitta Liikamaan toimesta.

18.00-19.00 omaa aikaa

19.00- Suku-illallinen hotellin ravintolassa (Tanssimusiikki Kaikuwaara/Pekka Muinonen)

 Illallisen hinta on 35 euroa, alle 12-vuotiaat puolet siitä. Muut juomat kuin vesi ja mehu 
järjestyvät baarista.

OHJELMA Sunnuntaina 6.8.

07.00-9.30 Aamusauna halukkaille

http://www.rantapuisto.fi/


07.30-09.30 Aamiainen

09.30-09.45 Suvun kuvaus

09.45-12.00 Sukukokous auditoriossa seuraavalla ohjelmalla:

- 09.45 – 10.15 Sibeliuksen satu, sanaton naamio- ja nukketeatteri Sibeliuksen musiikilla. Esitys on Suomi 100 
ohjelmistoa. 

10.15 – 11.30 VAIN LAPSILLE JA NUORILLE: Sibeliuksen sadun pohjalta 
Kalliomaalaustyöpaja, Anne Lihavainen ja Ilpo MIkkonen 

Kaikenikäiset hoidellaan. Tiesitkö, että Sibelius löysi Suomen ensimmäiset 
kalliomaalaukset Kirkkonummella 1910? 

10.15 – 10.20 Tervetuloa sukukokoukseen, Risto M. 

- 10.20 – 10.25 Aamun ajatukset suvun vahvistukseksi, Matti M.

- 10.25 – 10.50 A-haaran esittely, Pekka M.

- 10.50 – 11.30 Sukututkimusluento, Teuvo Ikonen 

11.30 – 12.00 Varsinainen sukukokous päätöksineen mahdollisesta 
seuraavasta kokouksessa, missä ja milloin sekä sen järjestäjistä ym. sukuasioista

12.00 Huoneiden luovutus ja kotiinlähtö

Hotelli Rantapuisto on v. 1963 rakennettu Pohjoismaiden Yhdyspankin koulutuskeskukseksi ja muutettu 
hotelliksi 2014. Se sijaitsee upeasti meren rannalla vierellään pankin aikanaan hankkima Rosenlewien 
kesähuvila Villa Furuborg. Hotellissa on 72 huonetta ja järjestelytoimikunnan kunnianhimoinen tavoite on 
täyttää koko hotelli Muinosilla. Suosittelemme hotellia myös hesalaisille. Huoneita (aamiainen sisältyy) on 
seuraavasti:

standard yhden hengen huone: 79€ 1 ja 2 hengen standard huoneita on yhteensä 41

standard kahden hengen huone: 89€

standard kolmen hengen huone: 99€ 3 hengen huoneita on 19

superior kahden hengen huone: 109€ 2 ja 3 hengen superior huoneita on yhteensä 5

superior kolmen hengen huone: 119€

yhden makuuhuoneen huoneisto kolmelle: 119€ 5 huoneistoa

kahden makuuhuoneen huoneisto kolmelle tai neljälle: 139€ 2 huoneistoa

Hinnat ovat voimassa varauksiin 5.6.2017 saakka. Tämä jälkeen hinnat nousevat 20 euroa per huone.

KUSTANNUKSET:

Tulokahvit maksavat tasavuosijuhlijat (50,60,70,75,80,85,90 viime sukukokouksen jälkeen 
täyttäneet)

Järjestelykustannukset ovat 10 euroa täysikasvuisilta ja 5 euroa lapsilta. Maksetaan paikalla 
käteisellä.

ILMOITTAUTUMINEN:

1.  Huonevaraus suoraan hotelliin sähköpostitse reception@rantapuisto.fi tai puhelimitse 09 
31911. 

Varaustunnus: "Muinosten sukukokous".

mailto:reception@rantapuisto.fi


Olemme keskitetysti antaneet luottokorttivakuuden, joten omaa ei tarvita varattaessa.

2. Sukukokoukseen ilmoittautuminen mahdollisimman pian (risto@martinex.fi). 
Ilmoittautumisessa tarvitaan kultakin NIMI, SYNTYMÄAIKA ja KOTIPAIKKA. Voitte 
myös kysellä tai esittää toivomuksia.

Levittäkää sanaa myös lähisukulaisillenne, sillä osoitetiedostomme on vanhentunut ja 
vajavainen.

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA TOIVOTTAA SINUT TERVETULLEEKSI 
SUKUKOKOUKSEEN.

TULEE MUUTEN MAHTAVA KOKOUS JUURI SINUN ANSIOSTASI!!

Sampsa Elomäki: sampsa.elomaki@gmx.com   

Jukka Muinonen: jukka.muinonen@hotmail.com

Pekka Muinonen: pekka.muinonen@kolumbus.fi   

Raija Muinonen: raija.muinonen@aalto.fi 

Risto Muinonen: risto@martinex.fi     (+358505172530  )

Liity sukuumme Facebookissa osoitteessa https://www.facebook.com/muinosen.suku. Pyydä siellä kaveruutta sukumme
Facebook-sivulle. Pekka tai Sampsa hyväksyvät kaveruuspyynnöt.  Käy myös www.muinola.net sivuilla.

MUINONEN - FAMILY REUNION 
MEETING 2017

HOTEL RANTAPUISTO, VUOSAARI, 
HELSINKI AUG 5-6.2017

Furuborginkatu 3, 00980 Helsinki (Vuosaari) 
http://www.rantapuisto.fi/en/

WE HAVE NOW 91 REGISTERED PARTICIPANTS, incl 18 children under 18 years

PROGRAM Saturday Aug 5.

14.00-15.00 Check-in, Welcome coffee, Celebration of round birthdays

15.00-18.00 Family Olympics WITH FOLLOWING DISCIPLINES

      Darts, Frisbee, Candy jar, Nature quiz, Estimation and las but not least MUINOS-QUIZ 

 THREE BEST TEAMS WILL BE DECORATED

 Those who do not wish to participate, may follow the Olympics on the hotel lawn. A walk showing the 
hotel and surroundings will be given by the hotel director Riitta Liikamaa

18.00-19.00 short rest 

http://www.rantapuisto.fi/en/
http://www.muinola.net/
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19.00- Family Dinner at the hotel restaurant (Dance music by Kaikuwaara/Pekka Muinonen)

 Cost of Dinner 35 euro, 50% for kids under 12 years. Other drinks than  water and juice 
available at the dinner bar.

PROGRAM Sunday Aug 6.

07.00-9.30 Morning sauna for those willing

07.30-09.30 Breakfast

09.30-10.00 Family photo session

09.45-12.00 Family Reunion at the auditorium with following program

– 10.15 Sibelius Fairytale, a mask- and puppet theatre without words but with Sibelius music. The show is 
part of Suomi100 programming

10.15 – 11.30 ONLY KIDS AND YOUNGSTERS: Based on Sibelius Fairytale a rock painting workshop, Anne 
Lihavainen and Ilpo MIkkonen

English speakers will be able to participate. Did you know that Sibelius found the first rock paintings in 
Kirkkonummi 1910? 10.15 – 10.20 Welcome to Family Reunion, Risto M. 

- 10.20 – 10.25 Morning thoughts for empowerment of the family, Matti M.

- 10.25 – 10.50 Presentation of A-branch of Muinonens, Pekka M.

- 10.50 – 11.30 Lecture on genealogy, Teuvo Ikonen

- 11.30 – 12.00 The actual Family meeting to decide on the next meeting, when, where, selection of     

organizing committee and other family matters

12.00 Check-out and farewell

Hotel Rantapuisto was built in 1963 as a training center for Pohjoismaiden Yhdyspankki (a large bank) and 
repaired for hotel in 2014. It has a grand location by the sea next to Villa Furuborg, a summer place which the 
bank had purchased earlier from family Rosenlew. The hotel has 72 rooms and it the organizing committee's goal
to fill up the entire hotel with Muinonens. The rooms (including breakfast) are as follows:

Standard room for one: 79€ There are 41 rooms for one and two

Standard room for two: 89€

Standard room for three: 99€ There are 19 rooms for three

Superior room for two: 109€ There are 5 rooms for two and three

Superior room for three: 119€

One bedroom apartment for three: 119€ There are 5 apartments

Two bedroom apartment for 3 or 4: 139€ There are 2 apartments

The prices are valid until June 5th 2017. After that the prices will be 20 euro higher.

COST FOR THE MEETING:

The welcome coffee will be paid by those celebrating a round birthday (50,60,70,75,80,85,90 
after last reunion)

Other costs are 10 euro for grown-ups and 5 euro for children. Payable in cash at the meeting.

REGISTRATION:

1. Book the rooms directly from the hotel via email reception@rantapuisto.fi or by phone 
+358931911. 

mailto:reception@rantapuisto.fi


Booking code: "Muinonen family reunion".

The hotel has our credit card guarantee, so no individual guarantee is necessary

2. Please, register for the family reunion as soon as possible (risto@martinex.fi). We need the 
NAME, BIRTHDAY and HOMETOWN from each participant. You may also ask questions or
make suggestions.

Please, spread the word of the reunion to your close relatives. Our email addresses are not 
complete.

THE ORGANIZING COMMITTEE WISHES YOU VERY WELCOME TO THE FAMILY 
REUNION.

BECAUSE OF YOU THE REUNION WILL BE UNFORGETTABLE!!

Sampsa Elomäki: sampsa.elomaki@gmx.com   

Jukka Muinonen: jukka.muinonen@hotmail.com
Pekka Muinonen: pekka.muinonen@kolumbus.fi

Raija Muinonen: raija.muinonen@aalto.fi 
Risto Muinonen: risto@martinex.fi     (+358505172530)

Join the family in Facebook:   https://www.facebook.com/muino  sen.suku.     There you may apply to be accepted to join

the family Facebook. Pekka or Sampsa will accept you.      Check out also the   www.muinola.net   site.

TERVETULOA WELCOME

Risto

Sukukokoustoimikunta – Organizing Committee

Risto Muinonen

risto@martinex.fi

+358 505172530
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