SIMELIUS-SIMOJOKI SUVUN SUKUKOKOUS
Helsingissä 11.-12.6.2016
Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikintie 28, 00980 Helsinki

Sukukokouksen teemana ”Sukuyhteys muuttuvassa maailmassa”
OHJELMA
Sukuneuvosto on käynyt laskemassa kukkia sankarihaudoille ennen varsinaisen ohjelman alkua
Lauantai 11.6.2016
11.30 -

Ilmoittautuminen alkaa

11.30 - 13.00

Lounas, taloon tutustumista ja vapaata seurustelua

13.00 - 13.30

Tervetulotoivotus, Sofian edustajan puheenvuoro ja esittäytyminen

13.30 - 14.30

Sukuhaarojen tapaaminen
Nilsin, Josefin, Jacobin, Cristinan/Iso-Sauson ja Tobiaksen sukuhaarat

13.30 – 21.00

Lasten omaa, ohjattua ohjelmaa

14.30 – 15.00

Tauko – kahvi ja välipala

15.00 - 16.00

Simelius-Simojoki suku ry:n virallinen kokous
 Yhdistyksen sääntöjen 9§ mukaiset asiat
 Poisnukkuneiden sukulaisten muistaminen
 Puheenvuoro: Suvun yhteydenpidosta

16.00 – 17.00

Lepotauko
Lepoa, seurustelua, tutustumista suvun näyttelyesineisiin ja kuviin sekä
shoppailua sukuputiikista

17.00 – 17.30

Valokuvaus

17.30 alkaen

Ohjelmallinen sukuillallinen
 Suomen lippu ja sukulippu saapuvat
 Tervehdyssanat
 Musiikkia
 Sukuillallinen, seurustelua ja ohjelmaa
 Musiikkia
 Juhlaesitelmä – Juhani Simojoki
 Simelius-Simojoki suvun stipendien jako
 Suomen lippu ja sukulippu poistuvat

21.00 alkaen

Vapaamuotoista yhdessäoloa
Yhdessäoloa seurustelun, suvun jäsenten esitysten, yhteislaulun ja vapaan
sanan merkeissä. Mukana Pekka Simojoki tyttärensä Heidin ja tämän miehen
Aarni Seppälän kanssa

22.00 alkaen

Jatko rannan nuotiopaikalla, sään salliessa

Sunnuntai 12.6.2016
8.00 - 9.45

Aamiainen Sofiassa majoittuneille ja muille aamuvirkuille

10.00 - 11.00

Jumalanpalvelus Pyhän Viisauden kappelissa
Jumalanpalveluksen toimittavat suvun jäsenet

11.00 - 11.30

Huoneiden luovutus ja siirtyminen laivalaiturille

11.30 - 14.30

Helsinki-päivän lounasristeily Helsingin saaristossa

14.30

Sukukokous päättyy

Sukuneuvosto toivottaa
kaikki sukulaiset sydämellisesti tervetulleeksi sukukokoukseen

Vaikka olemme lähettäneet kutsun kaikille sukumme jäsenille, pyydämme Teitä vielä varmuuden
vuoksi kantamaan kapulaa talosta taloon ja toteamaan – ”tulethan”.

Huomioitavaa:
-

Pyydämme sukulaisia tuomaan mukanaan suvun historiaan liittyviä pieniä esineitä
historioineen näyttelyä varten (lisätietoja: sirpa.yrjonmaki@sampo.fi)
sekä lähettämään skannattuja valokuvia valokuvanäyttelyä varten
(henrik.simelius@gmail.com) tai tuomaan paikanpäälle

-

Tilaisuudessa on mahdollisuus ostaa ja/tai tilata mm. sukukirjaa, viirejä, t-paitoja
ja muita suvun vaakunalla varustettuja tuotteita

-

Jos haluat ostaa omaksesi sukukokouskuvan, niin varaathan käteistä €10/kpl

-

Järjestettyjä aktiviteetteja 3-12 vuotiaille klo 13.30-21

-

Kulttuurikeskus Sofia ympäristöineen tarjoaa mahdollisuuden hienoon kesäiseen
viikonloppuun. Etäisyys Helsingin keskustasta on n.16 km.
Omalla autolla yhteys on vaivaton. Junalla, bussilla tai lentokoneella Helsinkiin
saapuville pyrimme järjestämään yhteyshenkilön pääkaupunkiseudulta.

