
   

Berkan-suku ry 
Kutsukirje sukukokoukseen 08.09.2018 Luontokeskus Haltiaan, Espoon Nuuksioon 
 
 

BERKANIT LÄHTEVÄT LUONTOON! 
 
Hei taas kaikki rakkaat sukulaiset! 
Syksyllä on jälleen aika kokoontua yhteen; vuorossa on suvun lounaskokous lauantaina 8. pvä 
syyskuuta 2018 klo 12. 
 
Tällä kertaa ajattelimme viedä teidät keskelle erämaaluontoa Nuuksioon! Espoon sydämessä, 
Nuuksion kansallispuiston liepeillä Solvallassa sijaitsee uusi ja upea Suomen luontokeskus Haltia, ja 
sinne suunnistamme. Luontokeskusrakennus sijaitsee korkealla Nuuksion Pitkäjärven 
rantatöyräällä, josta kelpaa ihailla järvimaisemia! Itse rakennus on arkkitehtiprofessori Rainer 
Mahlamäen suunnittelema, kalevalaisen taruston inspiroima ja valmistunut vuonna 2013. 
Luontokeskuksesta on helppo lähteä patikoimaan lähialueille ja kansallispuistoon. 
 
Luontokeskuksen Ravintola Haltia tarjoilee meille herkullisen Luonto lautasella -lounaan sekä 
kokouskahvit. Lounaspöytä on runsas ja sisältää paljon lähiruokaa ja luonnonyrttejä; tarjolla on 
kaikille jotain sopivaa eli myös kasvissyöjät voivat valita herkkunsa pöydästä. Jos tarvitset 
gluteenitonta lounasta niin kerro meille etukäteen! Ja kaikkihan nauttivat yhdessä kauniista 
ympäristöstä ja huikeista näköaloista! 
 
Lounaan jälkeen on vuorossa Luontokeskuksen opastettu esittelykierros, jolloin pääsemme 
tutustumaan kaikkiin Suomen 40 kansallispuistoon ja niiden upeisiin maisemiin Saaristomereltä 
Lapin tuntureille asti. Lisäksi näemme todella mielenkiintoisin virtuaaliesittelyin ja interaktiivisesti 
kosketellen erilaisia luontoaiheita: eläimiä ja kasveja eri ympäristöissään, eri vuodenaikoina ja 
niiden ohella mahtavia maisemia. Näyttelytilan houkuttelevin kohde on puusta rakennettu suuri 
Sotkanmuna, jossa on sisällä taiteilija Osmo Rauhalan suunnittelema teos nimeltään Peliteoria. 
Näyttelyt innostavat sekä lapsia että aikuisia aivan varmasti! 
 
Kierroksen jälkeen keräännymme Boassu-kabinettiin pitämään varsinaista kokoustamme. Tässä 
vaiheessa lapset voivat hyvin jäädä jatkamaan näyttelyyn tutustumista ja mennä vaikka 
Karhunpesään ja Autiotupaan! Aikuiset keskittyvät lyhyeen vuosikokoukseen päättämään kuluneen 
kauden asioista ja suunnittelemaan seuraavaa vuotta. Jokainen voisikin miettiä jo etukäteen 
ideoita vuoden 2019 matkakohteeksemme; silloinhan on vuorossa jälleen yöretki illanistujaisineen! 
 
Virallisten kokousasioiden jälkeen kerrotaan kukin sukumme ajankohtaisia asioita ja mietitään 
sukukirjaprojektin toimenpiteitä kaikkien aktivoimiseksi. 
 
     --------------- 
 
Osallistumismaksu on aikuisilta 35 euroa ja lapsilta ei tällä kertaa yhtään mitään! Sukuhallitus 
päätti tukea nuoren väen tuloa tosi mielenkiintoiselle seikkailulle luonnon pariin ja tarjota kaikille 
12 vuotiaille ja nuoremmille ilmaisen retken. Iältään 13- 17 vuotiaat maksavat vain 
näyttelykierroksesta. 
  



   

 
Hintaan sisältyy 

 Luonto lautasella -lounas seisovasta pöydästä (alkuruokapöytä, keitto, lämmin ruoka, leivät, 
jälkiruoka, kahvi) 

 kokoustila ja kokouskahvit 
Näyttelykierrokseen osallistuvilta yli 12 vuotiailta peritään lisäksi sisäänpääsy- ja opastusmaksuna 
10 €. 
 
Alustava aikataulu tapahtumalle: 
 

 klo 11.30 – 12.00 saapuminen ja ilmoittautuminen 

 klo 12.00 – 13.15 lounas 

 klo 13.15 – 14.00 näyttelykierros 

 klo 14.00 alkaa vuosikokous 

 klo 14.30 kokouskahvit, ja kokous jatkuu.. 

 klo 15.30 suunnilleen lopetetaan ja lähdetään kotiin, kukin tahoillemme 
 
Ajo-ohjeet löytyvät parhaiten Haltian nettisivuilta osoitteessa haltia.com. Luontokeskus Haltian 
osoite on Nuuksiontie 84, 02820 Espoo, ja sijainti on n. 30 kilometrin päässä Helsingin keskustasta 
ja n. 17 km Espoon keskustasta. 
Julkista liikennettä käyttäen Haltiaan pääsee bussilla no 245 Espoon asemalta. Espoon asemalle 
pääsee Helsingin suunnasta junilla E ja U. Tarkat aikataulutiedot löytyvät Helsingin seutuliikenteen 
aikatauluista. Reittiopas löytyy myös puhelinsovelluksena. Matka aika Pasilasta Haltiaan julkisilla on 
n. 1 tunti. 
 
Ilmoittautumiset sihteerillemme Riitta Stirkkiselle elokuun 24.päivään mennessä sähköpostilla 
riitta.stirkkinen@kolumbus.fi tai puhelimitse 050 560 2567. Ilmoita mukaan tulevien lasten iät ja 
osallistumisesi näyttelyopastukseen. 
 
Maksut myös 24. 8. mennessä suvun tilille. Käytä maksaessasi samaa viitenumeroa, joka on 
jäsenmaksulaskussasi.  
Tilinumero on FI32 1011 3000 2375 93 (Berkan-suku ry) 
 
 

Toivomme jälleen oikein runsasta osanottoa! Sukuhan on ehdottomasti paras! 
 
Iloisin kesäterveisin! 
 
Juha Erkama, pj 
Berkan-suku ry:n hallitus 
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