
 

 

2016 STARAT STONGIIN 

Kerhomme tapahtumat ja ilmoittautuminen 

 

 

Helmikuu  
6.2 Lauantai   Kevätkokous ravintola Bulmann.+MP16 Messut Hki 
 
Maaliskuu 
19.3   Keilaus 
   Jäsenten toivomuksesta järjestämme Tapiolan keilahallissa  

  keilaturnauksen, tapahtuman osallistumismaksu on 10 € / keilaaja, 
  hintaan sisältyy ratamaksu ja kengät. Avec. 

  
Huhtikuu    
6.4 Kuukausi-ajo Kahvit Kaivarissa mutterissa, vetopari Bacu & Guzzi-Kari 
   http://www.cafecompass.fi/fi/ 
  
Toukokuu  
4.5 Kuukausi-ajo Kaarteen sotamuseo Lohja, vetopari Tuke & Jorma 
   Toukokuun kuukausiajossa nuolemme Länsi-Uudenmaan upeimpia 

  prätkäreittejä, kohteenamme on Kaarteen kotimuseo. Museon  
  kannatushinta on 15€ per vierailija, sisältää kahvit ja pienen  
  kahvileivän sekä yleisopastuksen. Nähtävänä militaria tavaraa. 
  http://www.kaarteenkotimuseo.fi/ 

 
21.5   Retro matka busseilla Vanaja-59 ja MB-65 Tuke & Jorma 
   Matkakuvaus: Järjestämme ainutlaatuisen lauantaimatkan  

  kokoperheelle museolinja-autoilla. Tapaamme Jorman hallilla  
  lauantaina kello 10.00. Ajelemme pikkuteitä pitkin Mustiolle ja olemme 
  varanneet opastetun käynnin mustion linnassa. (klo.12.00). Mustiolta 
  ajelemme kauniiden kulttuurimaisemien kautta legendaariselle  
  Lahnajärven motellille jossa nautimme kello 16.00 päivällisen. Olariin 
  palamme noin kello 19.00.  

   Pukukoodi: Rouvilla kukkamekko ja herroilla sekä lapsilla  
  asianmukainen varustus.  

   Retken hinta 35 €/ henkilö, lapset alle 20v. hinta 10 € ( tarvittaessa 
  tarkistamme henkilön iän) sisältäen bussimatkan ja opastetun  
  museokierroksen. 

   Matka maksetaan linja-autossa rahastajalle.tasarahalla. 
 
Kesäkuu  
1.6 Kuukausi-ajo Gårdskullan traktorimuseo, vetopari Tomppa & Bacu 
   Kerran käyty mahtava traktorimuseo kohde, etenkin maanviljeliä Tuke 

  suosittelee. Osallistumismaksu 15 € / henkilö. 
   http://www.museoraitti.fi/museot/gardskullan-maatalousmuseo/ 
 
 

http://www.cafecompass.fi/fi/
http://www.kaarteenkotimuseo.fi/
http://www.museoraitti.fi/museot/gardskullan-maatalousmuseo/


15-19.6    Paluu juurille vetopari Korppi & Tuke 
   Tutustu tapahtumaan linkistä. 
 
Heinäkuu  
6.7 Kuukausi-ajo Porvoo vetopari Tuke & Jorma 
   Hauska kohde ja hyvä reitti Porvooseen jossa nautimme joen rannalla 

  kahvit ja leivokset. 
   http://www.porvoo.fi/ 
 
Elokuu 
3.8 Kuukausi-ajo Ajoreitti ja Haltialan tila. vetopari Korppi & Guzzi Kari 
   Hyvät ajoreitit ja paikan päällä upeita mimmejä, komeita kundeja,  

  kiiltäviä prätkiä ja pääkaupunkiseudun parhaat munkkikahvit. 
   http://www.wanhapehtoori.com/ 
 
5-7.8 Kesäretki avec Kesäretki avec, Lappeenranta-Mikkeli, ajelemme kauniita Suomalaisia 

  järvimaisemia sekä mutkikkaita teitä nauttien suvesta. 
  
26-28.8 Rapuralli Padasjoki Jorman mökki  Tuke & Jorma 
   Jo legendan maineen saavuttanut Rapuralli järjestetään tällä kertaa 

  Jorman mökillä Padasjoella. Startti lauantaina Bembölen kahvituvalta 
  kello 09.00. Hyvät reitit ja mahtava tapahtuma. Perillä tuunataan  
  rapupöytä, saunotaan ja relataan. Soittolistalla sekalaisia rapubiisejä ja 
  illana kruunaa tietysti Sillanpään marssilaulu. Osallistumismaksu 65,00€ 
  sisältää ruokatarjoulut. Mukaan makuupussi, lakanat ja pyyhkeet.  
  Perinteinen virkokemaksu 15 € maksetaan paikan päällä. 

   https://www.google.fi/ 
 
Syyskuu 
7.9 Kuukausi-ajo Stenvall auto museo vetopari Jorma & Tomppa 
   Tuttu kohde, loistavat isännät, vanhoja autoja ja mitä ihmeellisempiä 

  tavaroita. Osallistumismaksu 15€ sisältää sisäänpääsymaksun ja kahvin 
  sekä pullan. 

   http://www.r-stenvall.fi/automuseo 
 
 
Lokakuu   
5.10 Kuukausi-ajo Espoon automuseo vetopari Tomppa & Bacu 
   Ennakkotietojen mukaan +20C lämmintä. Pikkulenkki Boodomilla ja 

  museokäynti kahvitarjoiluineen hinta 15€. 
   http://www.espoonautomuseo.com/ 
 
Marraskuu 
25-27.11 Syyskokous Eurooppa vetopari Guzzi Kari & Tuke 
   Työn alla, laita päivät kalenteriin. 
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