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Syksyinen tervehdys Sinulle, Palovammayhdistyksen jäsen 
 
Kaunis kesä on kääntymässä kuulaaksi syksyksi. Ja syksy tarkoittaa yhdistyksen syyskokousta. 
Tänä vuonna syyskokous järjestetään Viking Linen m/s Gabriellan Helsinki-Tukholma-Helsinki –
risteilyn merkeissä perjantaista sunnuntaihin 1.-3.11.2013. 
 
 
Meno: Helsinki - Katajanokka perjantaina 01.11.2013 klo 17.30. Saapuminen Tukholmaan 
lauantaina 02.11.2013 klo 10.00.  
 
HUOM! Syyskokous jo klo 16.00 alkaen. 
 
Paluu: Tukholma - Stadsgården Lauantai 02.11.2013 klo 16:30. 
Saapuminen Helsinkiin Katajanokalle sunnuntai 03.11.2013 klo 10:10. 
 
 

Syyskokouspaketin hinnat/henkilö 
 
Yhdistys tukee syyskokousmatkalaisia seuraavasti: aikuiset 50€ / henkilö ja 12-17-vuotiaat lapset 
20€ / henkilö. Tällöin osallistujille maksettavaksi jäävät hinnat ovat: 
 
 
Aikuiset 
- 197 € A-luokassa 1 henkilö hytissä 
- 122 € A-luokassa 2 henkilöä hytissä 
- 97 € A-luokassa 3 henkilöä hytissä 
- 84,50 € A-luokassa 4 henkilöä hytissä 
 
Hintaan sisältyy: 
- risteily valitsemassanne hyttiluokassa 
- meriaamiainen meno-paluu 
- Viking Buffet -illallinen mennen tullen (sis. valko/punaviini, olut, virvokkeet, kahvi/tee) 
- kokouskahvit ja hedelmät kokouksen aikana kokousaulasta 
 
12-17-vuotiaat (hinta edellyttää, että eivät osallistu kokoukseen) 

- 12-17-vuotias maksaa yhden aikuisen kanssa samassa hytissä majoittuessa 86 €. 

- kahden aikuisen kanssa samassa hytissä hinta 61,00 €. 
 

Alle 12-vuotiaat lapset 
- 6-11v.lapsi maksaa samassa hytissä aikuisten kanssa 20,00 euroa. 
- alle 6v.lapsi veloituksetta samassa hytissä aikuisten kanssa veloituksetta 
matka ja Buffet-illallinen ja meriaamiainen 
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Ilmoittautuminen 
Sitovat ilmoittautumiset 1.10.2013 mennessä Ulrika Björkstamille. Sähköpostitse osoitteeseen 
ulrika.bjorkstam@gmail.com (viestin otsikoksi risteilyvaraus) tai puhelimitse 040 3433367. 
Ilmoittautuessa kerro seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, majoitus ja mahdolliset ruoka-
aineallergiat sekä omat yhteystiedot. 
 
Risteily maksetaan 7.10.2013 mennessä Suomen palovammayhdistyksen Nordean tilille 200618 – 
41392. Viestikenttään syysristeilymaksu/osallistujien nimet. 
 
 

Peruutusehdot 
 20 vrk ennen matkaa: peruutuskulut 50% matkan hinnasta 

 7 vrk ennen matkaa: peruutuskulut 100% 

 Lääkärintodistusta vastaan voi anoa palautusta 14 vrk kuluessa matkan päättymisestä, 
mikäli matka on peruttu ennen lähtöä. 

 
 

Ennen laivan lähtöä pidämme laivan kokoustilassa klo 16-18 syyskokouksen, jossa 

vahvistetaan yhdistyksen uudet säännöt sekä valitsemme yhdistykselle uusi puheenjohtaja sekä 
erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle tarvittaessa uudet hallituslaiset. Yhdistyksen toiminnasta 
kiinnostuneita toivotamme lämpimästi tervetulleiksi toimimaan yhteisen asiamme hyväksi. 
Kysythän lisää nykyiseltä puheenjohtajalta Heli Tilaeukselta puh. 041 5011594. 
 
Mikäli et osallistu syyskokoukseen, huomioithan että satamassa on syytä olla kuitenkin jo noin tunti 
ennen laivan lähtöä. Otathan mukaasi myös henkilötodistuksen, 
 
 
 
YHDISTYKSEN JÄSENREKISTERI 
Muistathan pitää yhteystietosi ajan tasalla. Ilmoita muuttuneet yhteystietosi suoraan Iholiittoon, 
www.iholiitto.fi nettisivuilta löytyvällä jäsentietojen päivityslomakkeella tai soittamalla 09 7562 010 
tai sähköpostitse toimisto@iholiitto.fi  
 
Erityisesti toivomme, että ilmoitat sähköpostiosoitteesi, jotta jäsenkirjeiden lähettäminen 
sähköpostitse olisi mahdollisimman monelle yhdistyksemme jäsenelle. Näin säästämme sekä 
luontoa että aikaa ja rahaa. 
 
 
PALOVAMMAYHDISTYKSEN JOULUKORTTI 
Yhdistyksellämme on oma joulukortti, jota voit tilata omaan käyttöön ja myytäväksi Iholiitosta. Kortit 
maksavat 1 € / kpl ja 5 €:lla saa kuusi korttia. Katso lisätietoja www.iholiitto.fi/palovammayhdistys 
kohdasta ajankohtaista. 
 
 
 
Syysterveisin 
Suomen Palovammayhdistyksen hallitus 
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