SIMELIUS-SIMOJOKI SUVUN SUKUKOKOUS 11-12.6.2016 Helsingissä
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Kokousjärjestelyjen sujuvuuden ja tilojen sekä aterioiden varaamista varten pyydämme sukukokoukseen osallistuvia
ilmoittautumaan viimeistään 22.5.2016 mennessä sukuhaarojen yhteyshenkilöille. Mikäli sukuhaara ei ole tiedossa, voi
ilmoittautua kenelle tahansa alla olevista.
”Nils”
”Josef”
”Jacob”
“Cristina/Iso-Sauso”
”Tobias”

Sirkku Vainio-Hynnilä
Ari Simojoki
Henrik Simelius
Kari Simelius
Jaakko Tähti

sirkku.vainio-hynnila@ilmajoki.fi
ari.simojoki@hotellivictoria.fi
henrik.simelius@gmail.com
karisimelius@hotmail.com
foto@ateljeejaakkotahti.fi

puh. 040-775 6949
puh. 050-557 2877
puh. 044-593 0013
puh. 041-435 9631
puh. 050-60 690

Yhteyshenkilöt myös vastaavat mahdollisiin sukukokousta koskeviin kysymyksiin.
Ennakkoilmoittautumisen yhteydessä pyydämme ilmoittamaan

mahdolliset tiedossanne olevat sukulaiset, jotka ovat edellisen sukukokouksen (6/2012) jälkeen siirtyneet ajasta
iäisyyteen

mahdolliset erityisruokavaliot

mikäli saavutte lauantaina junalla Helsinkiin, ilmoittakaa tarvitsetteko kuljetusta rautatieasemalta kokouspaikalle

onko mukananne alle 12 v lapsia ja osallistuvatko he lauantain kokouksen aikana lapsille järjestettyyn omaan
ohjelmaan
Osallistumismaksut:
Osanottajilta perittävä osallistumismaksut/henkilö ovat seuraavat:
Aikuiset
Lapset 4-12 vuotiaat
Lapset < 4 vuotiaat

63,28,50
0,-

Osallistumismaksut sisältävät mm: - kokousjärjestelyt – kokoustilat – jaettavan aineiston – ohjelman mukaiset ruokailut
– ohjattua lasten ohjelmaa lauantaina
Sunnuntain saaristoristeilyn hinta peritään erikseen ja se on per henkilö aikuisilta 10 e ja lapsilta 5 e sisältäen risteilyn ja
laivalla lounaan.
Osallistumismaksut pyydämme suorittamaan etukäteen sukuseuran tilille FI30 8000 1901 3886 95
Viestikenttään osanottajien nimet
Osallistumismaksun voi maksaa myös käteisellä (tasaraha) tai yleisimmillä korteilla kokouspaikalla.
Majoitus:
Majoitusta varten olemme varanneet asuntolarakennuksesta 30 kpl hyvätasoisia 1-2 hengen huoneita, 8 kpl superior
huoneita sekä 4 perhehuonetta/huoneistoa.
Yhden hengen huoneen hinta on 65 euroa ja kahden hengen huoneen hinta 80 euroa, superior huone kolmelle 100 e ja
perhehuone 150 e/huoneisto. Jokaiseen huoneeseen on mahdollista saada 1 lisävuode, ei kuitenkaan kahta. Lisävuoteen
hinta on 25 euroa, junnupatja lattialla 10 e.
Huonehintaan sisältyy aamiainen.
Majoitustilat ja kaikki sukukokouksen aikana käytettävät tilat ovat samassa pihapiirissä.
Majoitusvaraukset tekee jokainen itse suoraan Sofiaan 31.5.2016 mennessä.
Puhelimitse varauksia vastaanotetaan arkisin ma-pe kello 8-12 välisenä aikana, puhelin 010 277 9102.
Varaukset voi tehdä myös sähköpostilla osoitteesta liisa.setala@sofia.fi
Ateriat:
Osallistumismaksuihin sisältyvät seuraavat ateriat: lauantaina 11.6. lounas, iltapäiväkahvi ja sukuillallinen.
Sunnuntain risteilyn hintaan sisältyy lounas.
Ei-majoittuvien on mahdollista nauttia sunnuntaina aamiainen majoittuvien sukulaisten kanssa. Tällöin aamiaisen hinta on
10 €/hlö (aikuiset, lapset ½-hintaan).

Ajo-ohjeet ja tiedot kokouspaikasta:

www.kulttuurikeskussofia.fi

