
SAHK ry ja Panssarimuseo toivott avat tervetul-
leeksi kaikki SAHK ry:n jäsenet tutustumaan 
Panssarimuseoon Parolaan. SAHK ry:n jäsen-
kortt i oikeutt aa avec (2 henkilöä) sisäänpääsyyn 
museoon sen aukioloaikana 17. ja 18.8.2019 klo 
10.00–18.00.

Vapaan sisäänpääsyn lisäksi SAHK tarjoaa 
museon kahviossa myös munkkikahvit kahdelle 
henkilölle jäsenkortt ia näytt ämällä.
 Aulangon iltajuhlaan osallistujilla on mah-
dollisuus jätt ää ajoneuvonsa 17.–18.8. välisen 

yön ajaksi Panssarimuseon sisäpihan pysäköin-
tialueelle maksutt omaan säilyty kseen. Alue on 
kautt aaltaan aidatt u ja lukitt u sekä yövartioitu. 

Alueelta järjestetään kuljetus iltajuhlaan Au-
langolle lauantaina 17.8. sekä paluu sunnun-
taina 18.8. aamupäivän aikana, kun iltajuhlan 
ilmoitt autumisen yhteydessä muistat myös 
ilmoitt aa, käytätkö pysäköintimahdollisuutt a 
hyväksesi.

SAHK 60 VUOTTA -JUHLAOHJELMA
Näissä puitt eissa vietämme SAHK ry:n 60-vuotisjuhlaa. 
Nautimme kolmen ruokalajin juhlaillallisen, kuuntelemme 
juhlapuheita ja onnitt eluja, saamme kuulla yhden suoma-
laisen musiikin ikoneista, Dallapé-orkesterin viihdytt ävää 
musiikkia, osallistumme muistamisten myötä järjestömme 
perustajajäsenten sekä myöhempien vuosikymmenten jär-
jestöty ön ahertajien kiitt ämiseen. Illan päätt eeksi laitamme 
parketilla jalalla koreasti. 

 Tilaisuutt a varten SAHK:n toimisto myy illalliskortt eja á 50 
euron hintaan. Illalliskortt eja voi tilata maksamalla tarvitt a-
van henkilömäärän mukaisen illalliskortt imaksun SAHK ry:n 
Nordean tilille: FI09 1263 3000 1008 20. 

 Pankkiohjelman viestikentt ään on syytä merkitä oma nimi 
ja lähety sosoite, minne illalliskortt i/kortit voidaan toimit-
taa. On syytä mainita tilatessa mahdollisesta ruoka-aineal-
lergiasta, jott a ravintola voi varautua tarjoamaan allergi-
koille sopivaa ruokaa. Toimisto lähett ää illalliskortin muka-
na tarkemmat ajo-ohjeet, illallisen ohjelman, hotellihuonei-
den varausohjeet suoraan hotellista varauskiintiöllä.
 Viimeinen mahdollinen illalliskortin lunastuspäivä on 
10.7.2018. Tiedusteluja asiasta voi tehdä sähköpostilla 
toimisto@sahk.fi . Varaukset ovat päteviä vasta, kun maksu 
näkyy SAHK:n tiliott eella. 
 Vaikka Aulangon ravintolan juhlasali on tilava, muistu-
tamme, ett ä osa illallispaikoista on varatt u kutsuvieraille. 
Siitä syystä kannatt aa toimia ajoissa eli ennen 10.7.2019. 
 
Toivotamme jäsenistömme sydämellisesti tervetulleeksi 
juhlistamaan 60-vuotiaan harrastejärjestömme 
juhlavuott a juhlaviikonlopun ohjelmatarjonnan 
merkeissä!
 
SAHK ry:n hallitus

SAHK ry:n 60-vuotisjuhlat lauantaina 17.8.2019 alkaen klo 18.00 
Kylpylähotelli Scandic Aulangolla, Aulangontie 93, Hämeenlinna

Tervetuloa SAHK ry:n 60-vuotisjuhlaviikonloppuna 17.–18.8.2019 
Panssarimuseoon, Hatt ulantie 334, Parola


