SEPALUSKLUBI

SEPALUSKLUBI
40 vuotta
Iisalmen lyseon ja Iisalmen tyttölyseon
entisten oppilaiden alumni
kutsuu sinua viettämään ikimuistoisen juhlaviikonlopun
yhdessä entisten koulukavereiden kanssa

Entisten yläsavolaisten teinien kesäinen kohtaaminen

KESÄJUHLAT
IISALMESSA 13.–15.7.2018

IISALMI KUTSUU

SEPALUSKLUBI

heinäkuun viikonloppuna

KOKO OLVIHALLI VARATTU

J

os olet opiskellut Iisalmen tyttölyseossa tai Iisalmen
lyseossa, tämä on kutsu sinulle toimia.
Soita vanhoille luokkakavereillesi, lähetä heille
meilia. Liitä tämä esite mukaan ja kutsu heidät kaikkien
aikojen tapaamiseen Iisalmessa.
Olemme varanneet pääjuhlapaikaksi Olvihallin, joten
tilaa on. Istumme siellä vuosikerroittain pitkissä pöydissä,
joten varmaan tapaat ystäviä samalla, kun verestät
vanhoja kaverisuhteita.
Luvassa on hyvää seuraa, juomaa, ruokaa ja ohjelmaa.
Tee siis varaus heti allakkaasi ja kerää porukka, jonka
kanssa sinun olisi pitänyt tavata jo aikoja sitten.

Aloitamme jo perjantaina 13. päivä
Perjantaina iltapäivällä vierailemme iisalmelaisessa
yrityksessä. Lähtö tapahtuu torilta klo 13.30. Ensin
täytämme ryhmän, joka lähtee tutustumaan Iisalmesta
globaalia liiketoimintaa harjoittavaan Normetiin ja sen
menestystarinaan.
Jos kiinnostusta on enemmän ja ryhmä kasvaa, voi
kohteena olla muitakin alueen menestyviä yrityksiä.
Palaamme yrityskäynniltä juuri sopivasti
vapaamuotoiseen tulojuhlaan, joka käynnistyy
klo 17.00 Olutmestarissa. Halukkailla mahdollisuus
osallistua kesäteatteriesitykseen Mansikkaniemellä.
”Täällä Pohjantähden alla” -esitys alkaa klo 19.00.

Pääjuhla Olvihallissa

Kesäjuhlien päätapahtuma ja Sepalusklubin
40-vuotisjuhlaa vietetään lauantaina 14.7.2018 Olvihallissa.
Pöytäjärjestyksen perusideana on istua
”vuosikerroittain”, jolla varmistetaan viihtyvyys ja
mielenkiinto. Katso tarkempi ohjelma viereiseltä sivulta.

Sunnuntaina on Sepalus Open

Perinteikäs golfkisa järjestetään Ahmolla. Mukaan
kutsutaan nimen mukaisesti kaikki halukkaat. Loistavaa
peliseuraa, hyvät palkinnot ja voittajille on tarjolla runsain
mitoin sepaluskunniaa.
Jos maila pysyy kädessä, ilmoittaudu mukaan!

”Repikää alas
tuo muuri”
Neljäkymmentä vuotta sitten
ryhmä iisalmelaisia totesi
pääkaupunkiseudulla tarpeen
yhteisistä puitteista, joissa
voisi kokoontua.
Syntyi SEPALUSKLUBI,
jolle nimensä joutui
lainaamaan Iisalmen lyseon
pitkäaikainen rehtori Eeva
Porri. Sepalus tulee sanoista
Sen Eeva Porrin Aikaisen
Lyseon Uljaat Sankarit.
Nimi on vakiintunut, helposti
muistettava ja sisältää
sopivasti huumoria. Vuosien
aikana klubin toiminta on
laajentunut.
Me totesimme saman kuin
presidentti Ronald Reagan
aikoinaan Berliinissä:
”Repikää alas tuo muuri!”
Kaksinkertainen panssariaita,
joka erotti aikoinaan tytöt
pojista, on aika repiä
henkisesti alas.
Tervetuloa niin tytöt
Iisalmen tyttölyseosta kuin
pojat Iisalmen lyseosta
viettämään ikimuistoista
kesäjuhlaa vanhassa
koulukaupungissamme
syvimmän kesän hetkenä
2018.
Tero J. Kauppinen
Ukkomestari

PERJANTAI 13.7.2018

SEPALUSKLUBIN 40-VUOTISJUHLA
Kesäpäivien ohjelma

12.00–

llmoittautuminen ja kokouskassien luovutus Hotelli Koljonvirta Savonkadulla.
• Jos olet tilannut SEPALUSPAIDAN tai SEPALUSKIRJAN, löydät ne kassistasi.

13.30

Tavataan torilla – Lähtö yrityskäynnille
• Yrityskäynti kestää noin kaksi tuntia klo 14-16, jonka jälkeen paluu torille/hotelliin.

17.00

Happy Hour, joka jatkuu iltapalalla omaan tahtiin joko omaan tai ystävällisen kaverin piikkiin
Olutmestarissa, Iisalmen satamassa. Olutmestarin yläkerta on varattu Sepalusklubilaisille.

19.00

”Täällä Pohjantähden alla” -esitys Mansikkaniemen kesäteatterissa.
• info@koljonvirranteatteri.fi, puh. 0600-950020, info@turpatalli.net,
liput osoitteesta myynti@lipputoimisto.fi 28.2. saakka 23 €, sen jälkeen 25 €.

LAUANTAI 14.7.2018

Aamupäivän aikana luokkakokouksia ja ryhmätapaamisia aamiaisten ja brunssien merkeissä itseorganisoituen.
Osa osallistujista käyttää aamupäivää matkustamiseen.
13.00

Juhlakokous Olvihallilla alkaa
• Tervetuloa kesäpäiville ja 40-vuotisjuhliin,
konferenssipäällikkö, sepalusveli, DI Olavi Kähkönen.
• Kaupungin tervehdys juhliville klubilaisille, kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen.
• DIALOGIPAJA: Kuka on tuo tutun tuntuinen ihminen – pöytäkohtaiset esittäytymiset,
moderaattorina sepalusveli, hammaslääkäri Matti Kämäräinen.
• ROBIN HOOD -hankkeen esittely – Sepalusklubi vaikuttaa menestymisedellytyksiin
Ylä-Savossa. Hankkeen esittelee sen ideoija, sepalusveli, Iisalmen kaupunginhallituksen
jäsen, KTM Markku Rönkkö ja jäsenistö käsittelee sitä pöydittäin.

14.30–15.00 Pullakahvit, kurottelua naapuripöytiin, verkottumista
15.00

Ohjelma jatkuu
• Tällainen oli Iisalmi – lyhytelokuva Iisalmesta sellaisena kuin 40 vuotta sitten
kirjoittaneet sen vielä muistavat, sepalusveli Jussi Korolainen.
• Terveisiä tipulasta – näin minä sen muistan. Iisalmen tyttölyseo
ja minun koulukokemukseni. Retrospektiiviset koulukokemuksen merkitykset,
luokanopettaja Anneli Makkonen (ent. Leppänen).
• Lyseo antoi siivet – miten saatu kokemus on kantanut.
Euroopan investointipankin varapääjohtaja KTM, VT Pentti Hakkarainen.
• Olinhan siellä minäkin. Opetiimi paljastaa,
miltä koulutyö näytti opettajan kannalta ja
opettajanhuoneesta käsin.
• DIALOGIPAJA: Minä lähdin lyseosta,
mutta lyseo ei lähde minusta. Koskettavimmat,
merkityksellisimmät, mieliinpainuvimmat
koulukokemukset pöytäkunnittain eletyn elämän
läpi tarkasteltuna. Parhaat kerrotaan koko yleisölle.
Prosessoijana johtamisvalmentaja, sepalusveli,
YTM Risto Kauppinen.

17.30

Ilmoitusasioita illan askelista ja sunnuntain
Sepalus Open -golf-kisasta ennen iltapäivätaukoa.

19.00

Iltaohjelma alkaa
• Tervetuloa juhlaillalliselle, saapuneet tervehdykset
Sepalusklubin perustajajäsen, DI Kalle J. Korhonen.
• SEPALUSKLUBI 40 vuotta, ukkomestarin juhlapuhe, kanslianeuvos Tero J. Kauppinen.
• Puhe tyttölyseolaisille, sepalusveli, eläinlääkäri Matti Tikka.
• Musiikista huolehtii SEPALUSORKESTERI sepalusveli, DI Aimo Ollikaisen johdolla.

Baari auki klo 0.30 saakka.
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Tilaa itsellesi paita ja kirja
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Tilaukset: osmo.kahkonen@pp3.inet.fi.
- Sepalus-kirja, hinta 25 € plus mahdolliset postituskulut (10 €).
- Sepalus-paita, hinta 25 € plus mahdolliset postituskulut (10 €).
- Maksu Sepalus-tilille, Iisalmen SP-Optia FI39 4600 0010 8262 83.
Pankkitositteeseen myös toimitusosoite, jos toimitus on postitse!
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ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoita saapumisestasi ja osallistumisestasi Olaville, olevi1@gmail.com
(osallistujien nimet, koska he saapuvat ja kuinka kauan viipyvät) mahdollisimman pian.
Vahvistamme sen myöhemmin. Mainitse myös erityistoiveesi!

KUSTANNUKSET
JUHLAPAKETTI

Osallistumismaksu 31.3.2018 saakka
69 €/osallistuja. 1.4.2018 alkaen hinta on 79 €.
Paketti sisältää Olvihallin vuokran sekä lauantain
päiväkahvit, illallisen ja yhden drinkin.
Ennakkoilmoittautuja,
joka maksaa
osallistumisensa
31.3.2018
mennessä,
saa 10 euron edun.
1.4.2018 alkaen paketin
hinta on 79 €/osallistuja.

ennakkoilmoittautujan
JUHLAPAKETTI

69€
/osallistuja

Kutsu on avec.
Avec maksaa saman osallistumismaksun.

MAJOITUSPAKETIT

Hotellivaraukset mahdollisimman pian
koodilla ”Balumnit18”.
1. Sokos Hotelli Koljonvirta,
sales.iisalmi@sokoshotels, p. 020 1234 6000
Arja Tuovinen, Savonkatu 18, Iisalmi.
Hinnat: 155 €/2hh vrk ja 135 €/1hh vrk.
2. Seurahuone,
seurahuone@haapaniemenmatkailu.fi, p. 044 0207701
Esa-Pekka Lappalainen, Savonkatu 24, Iisalmi.
Hinnat: 99 €/2hh vrk ja 83 €/1 hh vrk.
3. Spa Hotelli Runni,
marjut.kasslin@runni.fi, p. 040 8221364
hinnat kylpylän puolelta: 115 €/2hh vrk ja 74 €/1hh vrk,
355 €/sviitti 2 hh vrk.

Kokonaishinta muodostuu juhlapaketin + mahdollisen majoituspaketin hinnasta.
Majoitusvaraukset ja maksut suoraan haluttuun hotelliin.

Lähetä ilmoittautumisesi mahdollisimman pian kokouspäällikkö
Olavi Kähköselle, gsm 044 3429075, sähköposti olevi1@gmail.com

SEPALUSKLUBI

Iisalmen lyseolaisten verkottumisforum

