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Berkan-suku ry 
Kutsukirje sukukokoukseen 07. - 08.09.2019 Holiday Club Saimaaseen, Lappeenrannan Rauhaan 
 
 

LÄHDETHÄN BERKANIEN YÖRETKELLE RAUHAAN! 
 
Hei kaikki rakkaat Berkan-sukulaiset! 
 
Nyt on jälleen vuoro kokoontua vuorokauden pituiseen sukukokoukseemme eli yöretkelle 
viikonloppuna 7. - 8. syyskuuta 2019! Tietenkin voit tulla vain lauantaipäiväksikin, jos muut kiireet 
estävät yöpymisen Lappeenrannassa. 
 
Rauha tuossa otsikossa viittaa Lappeenrannan Joutsenossa, ihan Imatran kyljessä, sijaitsevaan 
Rauhan vanhaan sairaalaan, jonne on muutama vuosi sitten rakennettu upea Holiday club Saimaan 
lomakeskus ja siellä ajattelimme kokoontua syyskuussa. Toki rauha viittaa myös nykyiseen 
onnelliseen rauhanaikaamme, etenkin jos saamme kuulla kokousesitelmän Viipurin vanhoista 
ajoista – ne eivät tainneet olla aina pelkkää rauhallista yhdessäeloa! Ja Berkanithan ovat 
pohjimmiltaan rauhallisia, mitä nyt tulistuvat hetkessä… ja rauhoittuvat sitten vikkelästi jälleen! 
 
Tämän vuoden sukukokouksessamme käsitellään jälleen tulevaa sukukirjaamme, sehän on lähes 
aloittamista vaille valmis! No jonkin verran olemme työskennelleet, mutta paljon on vielä edessä! 
Muina asioina varmaan jälleen DNA-tutkimukset suvun lähtösuunnista ja toki pohdimme 
seuraavan vuoden lounaskokouksen pitopaikkakuntaa ja kokoustiloja; mietipä hyviä ehdotuksia jo 
etukäteen!  Kokousohjelma on osin vielä valmisteilla. 
 
Aloitamme perinteisesti suvun yhteisellä lounaalla klo 12, ja jatkamme virallisella sukukokouksella 
ja sitten vapaammalla kokousosuudella kahveineen. Sen jälkeen majoitumme nopeasti, 
nappaamme villatakit mukaan ja lähdemme risteilemään m/s Christinalla kohti Saimaan aaltoja! 
Kierrämme lähivesiä noin kaksi tuntia ja sitten palataan hotellin rantaan valmistautumaan illan 
koitoksiin. Tarjolla on pulikoimista mahtavassa viihdekylpylässä värivalojen tuikkeessa, karaokea 
baarissa tai vaikka lepoa hotellin muissa tiloissa. Iltapalaa kukin nauttii oman valintansa mukaan 
joko hotellin ravintoloissa tai muutaman kilometrin päässä Imatran keskustan ravitsemusliikkeissä. 
Noin 3 km päässä on tarjolla myös Imatran kylpylän palvelut. Ja juuri tänä lauantaina klo 18 on 
poikkeuksellisesti Imatran kosken kuohunäytös Makkarafestivaalien yhteydessä! 
 
Lapset voivat osallistua yhteiselle lounaalle ja lähteä sitten nauttimaan vesileikeistä tai kivoista 
ulkoleikeistä! Mutta toki he voivat tulla mukaan varsinaiseen kokoukseenkin, jos malttavat. 
Laivaristeilylle ei varmaan tarvitse sen suuremmin houkutella vaan kaikki arvaavat, että seikkailua 
on tiedossa! 
 
Sunnuntaina runsaan aamiaisen jälkeen onkin sopiva aika tutustua Imatran ihmeisiin – 
sadunomaiseen Valtionhotelliin sekä sen vierellä lehtevään ja historialliseen Valtionpuistoon. 
Valitettavasti uhkea Imatran koski ei kuohu sunnuntaisin, mutta syvä kivinen uoma näkyy kyllä; voit 
vain kuvitella, kuinka moni on satojen vuosien varrella siihen henkensä heittänyt – joko tahallaan 
tai vahingossa. Imatran kiertelyyn jokainen varautuu itse, sukuyhdistys ei sitä järjestä etukäteen. 
 
Kutsukirjeen lopussa on luettelo erilaisista majoitusvaihtoehdoista – valitkaa niistä sopivat, ellei 
ihan perushotelli innosta! Holiday club Saimaalla on näet monenlaisia Villas-huoneistoja sekä 



erikokoisia mökkihuoneistoja, kaikki päähotellin läheisyydessä, viipymisaika 2vrk tai enemmän. 
Huoneistoihin voi sitten majoittaa isommankin perheen, ei nyt koko sukua sentään… Varustetaso 
on korkea eli omat ruoat voi sielläkin valmistaa; valmis aamiainen hotellin puolelle on varattava 
erikseen, hotellihuoneisiin se toki kuuluu. 
  
Jos matka Saimaalle tuntuu pitkältä ajaa, niin junallakin päässee Imatran asemalle ja busseilla 
myös; matka hotellille on lyhyt. Kannattaa harkita kahden yön keikkaa, ellei halua herätä 
kukonlaulun aikaan… Lisävinkiksi samalle reissulle kanavaristeilyt rakkaaseen vanhaan Viipuriimme 
– sinnehän lähtevät laivat Lappeenrannasta! Matkoja tehdään vielä syyskuussa, 1-3pv kestäviä 
viisumittomia risteilyjä. 
 
Nyt on siis aika koota lähisuku ja oma perhe yhteen ja lähteä joukolla mukaan Berkanien 
sukukokoukseen Lappeenrannan Rauhaan! Meitä on kuitenkin niin vähän, että sukuyhteyden 
ylläpito on todella tärkeää, jo tulevienkin sukupolvien vuoksi. Ja samalla on myös oiva hetki esitellä 
suvun tuoreet tulokkaat, sekä vauvat että sukuun naidut! Berkanien sukuun kannattaa kuulua! 
 
Ilmoittaudu 2.8.2019 mennessä sihteerillemme  
Riitta Stirkkiselle,  puhelimitse numeroon  
050 560 2567 
tai sähköpostilla osoitteeseen  
riitta.stirkkinen@kolumbus.fi   
sekä maksamalla osanottomaksusi Berkan- suvun tilille  

FI32 1011 3000 2375 93 viimeistään 5.8.2019. Käytä maksaessasi tapahtumakohtaista  

viitettä 10003.  

 
Jos tarvitset erityisruokavalion, kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Kerro myös samalla, haluatko osallistua risteilylle! Ja haluatko nauttia kahvit ja suolaisen tai 
makean leivonnaisen hintaan 8,50 euroa? Laivalla on myös anniskeluoikeudet, mutta niihin voi 
perehtyä vasta paatin kannella! 
 
Risteilymaksu: 
Jos haluat osallistua risteilylle, niin sen hinta on 18 euroa aikuiselta ja 10 euroa lapselta (alle 14 
v). Laivaan mahtuu 50 henkeä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  
 
Osanottomaksu: 
Kokouksen osanottomaksu on 30 euroa aikuiselta ja 20 euroa 4-14- vuotiaalta lapselta. Maksu 
sisältää lounaan lauantaina, kokouksen ja kokoustilan sekä kokouskahvit. Jos lapsi osallistuu vain 
lounaalle, hinta on 9 euroa.  
 
 
Iloisiin jälleennäkemisiin syyskuussa Saimaan rannoilla! Muistathan ilmoittautua ajoissa, 
vaikkapa jo tänään! Hullujen päivien (27.-31.3) etu kannattaa käyttää! 
 
Mukavaa kevättä toivotellen! 
 
Espoossa 20.03.2019 
Juha Erkama 
Berkan-suku ry:n hallituksen puheenjohtaja 
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https://www.holidayclubresorts.com/fi/tarjoukset/hullut-paivat/?utm_source=hullutpaivat&utm_medium=landeri&utm_campaign=hullutpaivat-2019


 
OHJELMALUONNOS: 
lauantai 07.09.2019 
 
klo  11.30 alkaen ilmoittautuminen Hotelli Holiday Club Saimaan pääaulassa 
klo  12.00 sukulounas Buffet Easy Kitchenissä 

klo  13.30 kokous  hotellin kokoustilassa 
klo  14.30 iltapäiväkahvit kahvitorilla* 
klo  15.00 kokouksen päätös, check-in hotelliin 
klo  16.00 purjehdus Saimaalla, m/s Christina 
klo  18.00 paluu Holiday Clubin rantaan 
vapaata iltaohjelmaa! 
 

* Kahvitori katetaan kokousaulaan, kokoustilojen ja aitioiden välittömään läheisyyteen. Tarjoamme 
muutakin kuin kahvia ja pullaa. Tarjolla on aina tuoreita hedelmiä, 
pähkinöitä sekä muita pikkupurtavia, kasvisdippi; iltapäivän väsymyksen 
taittaa raikas smoothie ja vaikkapa vesimeloni ja tuore ananas! 

 
  
MAJOITTUMISEHDOTUKSIA: 
 
Holidayclub Saimaan hotellihuonehintoihin sisältyy aamiainen ja kylpylä, mutta Villas-huonistoihin 
eri maksusta. Hinnat siis Berkan-sukuseura -tunnuksella seuraavasti, muutoin kalliimpia. Varaukset  

Holiday Club Saimaan myyntipalvelusta: hotellimyynti.saimaa@holidayclub.fi tai p. 0300870950. 

Netin kautta ei voi varata alennushinnoilla, mutta sieltä löytyy paljon kuvia 
majoitusmahdollisuuksista sekä lisätietoja. 
  

 Majoitus hotellissa 108€/1hh/vrk, 128€/2hh/vrk, 168€/3-4hh/vrk (2 aikuista + 2 lasta 4-14v. tai 3 aikuista ) 

 Hinnat sisältävät majoituksen, aamiaisen ja kylpylän sekä kuntosalin käytön 

 Holiday Clubin osakkaille osakasalennus -50% lasketaan päivän majoitushinnasta, joka on muuttuva. 

Tällä hetkellä kyseisen viikonlopun osakashinnat ovat 74€/1hh/vrk, 89€/1hh/vrk ja 114€/3-4hh/vrk.   

 Majoitus kahden makuuhuoneen Villas2 –rakennuksessa 387,60€/2vrk (minimiviipymä Villaksissa 2 vrk). 

Huoneistoon kulku ulkokautta. 

 Aamiainen lisämaksusta ennakkoon kaikille majoittujille molemmille aamuille varattuna 

13€/vrk/aikuinen ja 8€/vrk/lapsi(4-14v.) 

 Kylpylä lisämaksusta ennakkoon kaikille majoittujille kahdeksi vuorokaudeksi varattuna 

10€/vrk/aikuinen ja 5€/lapsi/vrk 

 Majoitus kahden makuuhuoneen Villas1 –rakennuksessa 421,60€/2vrk (minimiviipymä Villaksissa 2 vrk). 

Huoneistoon kulku sisäkautta. 

 Aamiainen lisämaksusta ennakkoon kaikille majoittujille molemmille aamuille varattuna 

13€/vrk/aikuinen ja 8€/vrk/lapsi(4-14v.) 

 Kylpylä lisämaksusta ennakkoon kaikille majoittujille kahdeksi vuorokaudeksi varattuna 

10€/vrk/aikuinen ja 5€/lapsi/vrk 
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 Majoitus kahden makuuhuoneen Villas Pearl –rakennuksessa 336,60€/2vrk (minimiviipymä Villaksissa 2 

vrk). Huoneistoon kulku ulkokautta. 

 Aamiainen lisämaksusta ennakkoon kaikille majoittujille molemmille aamuille varattuna 

13€/vrk/aikuinen ja 8€/vrk/lapsi(4-14v.) 

 Kylpylä lisämaksusta ennakkoon kaikille majoittujille kahdeksi vuorokaudeksi varattuna 

10€/vrk/aikuinen ja 5€/lapsi/vrk 

 Majoitus kahden makuuhuoneen Villas White House –rakennuksessa 353,60€/2vrk (minimiviipymä 

Villaksissa 2 vrk). Huoneistoon kulku ulkokautta 

 Aamiainen lisämaksusta ennakkoon kaikille majoittujille molemmille aamuille varattuna 

13€/vrk/aikuinen ja 8€/vrk/lapsi(4-14v.) 

 Kylpylä lisämaksusta ennakkoon kaikille majoittujille kahdeksi vuorokaudeksi varattuna 

10€/vrk/aikuinen ja 5€/lapsi/vrk 

 Majoitus kahden makuuhuoneen Anttilankaari –huoneistossa 421,60€/2vrk (minimiviipymä Villaksissa 2 

vrk) 

 Aamiainen lisämaksusta ennakkoon kaikille majoittujille molemmille aamuille varattuna 

13€/vrk/aikuinen ja 8€/vrk/lapsi(4-14v.) 

 Kylpylä lisämaksusta ennakkoon kaikille majoittujille kahdeksi vuorokaudeksi varattuna 

10€/vrk/aikuinen ja 5€/lapsi/vrk 

● Villas1 1mh -huoneisto olisi 353,60€ / 2vrk. Huoneistoon kulku sisäkautta, aamiaiset ja kylpylät lisämaksusta 

kuten muissakin huoneistoissa. 

 

Myös Imatran Kylpylässä voi majoittua, sehän on vain noin 3 kilometrin päässä! Siellä on myös paljon erilaisia 
huonevaihtoehtoja sekä oma kylpylänsä. Valitettavasti sinne emme saa alennuksia kun itse kokous järjestetään toisessa 
kylpylässä. Imatran keskustassakin on hotelleja, ja matka niihinkin on lyhyt! 
 
 
 
 


