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Shemeikkojen sukujuhla / luonto- ja kulttuurikohtaaminen Tuusulassa
Meillä on ilo kutsua sinut ja perheesi nauttimaan kauniista maisemista,
monipuolisesta kulttuuritarjonnasta, hyvästä ruuasta ja mukavasta
seurasta Tuusulanjärven rannalle.
Sukumme kokoontuu 2.-3.7.2022 Hotelli Gustavelundissa
Gustavelund Kokoushotelli, Kirkkotie 36, 04310 Tuusula

Kartta

Tervetuloa!
Ohjelma
lauantai 2.7.
10.00 –

Hallituksen kokous

10.30 – 12.00

Sukuseuran tuotteiden myynti auditoriossa

11.00 – 12.00

Tervetulokahvit ja suolainen kahvileipä

12.00 – 13.30

Musiikkiesitys, Senja Hurme
Sukukokous auditoriossa
Runonlausuntaa, Elina Lindqvist

Tauko

Huoneiden vastaanotto

14.00 – 15.00

DNA-sukututkimus, sukututkija Ari Kolehmainen,
esityksen jälkeen keskustelu sukututkimuksesta

15.00 – 15.30

Musiikkiesitys,
musiikin, luonnon ja kulttuurin välisten suhteiden tulkki, Noora Kauppila

15.30 – 17.00

Ulkoilmaohjelmaa, kisailua, pelejä ja leikkejä (säävarauksella)

18.00 – 20.00

Illallisbuffet Pritsi ravintolan katetulla rantaterassilla (menu saadaan myöhemmin).
Illallisen jälkeen sana on vapaa

sunnuntai 3.7.
8.00 – 10.00

Hotelliaamiainen

10.00 – 14.00

Opastettu kulttuurikierros Tuusulanjärven Taiteilijayhteisöön.
Retken kesto 4 tuntia.
Osallistumismaksu 53 € / hlö, museokortilla 22 € / hlö, lapset (alle 16 v.) 25 € / hlö

Ilmoittautumisohjeet ja hinnat kääntöpuolella
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Ilmoittautumisohjeet ja hinnat
Muista tehdä itse majoitusvaraukset, sopimushinta ja kiintiö voimassa 15.3.2022 saakka.
Mainitse varauksen yhteydessä Shemeikka sukujuhla. Varauksen voi tarvittaessa peruuttaa.
Vastaanotto puh: (09) 273 751, sähköposti: reception@gustavelund.fi, www.gustavelund.fi.
- Majoituksen hinta/vrk: 119 €/2hh, 95 €/1hh, lisävuode 35 €, kombi 249 €/ 3+1 lisävuode
- Majoitushintoihin sisältyy runsas hotelliaamiainen sekä virkistävä aamusauna.
- Hotellivuorokausi alkaa tulopäivänä klo 14.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
Lounas saatavilla omakustanteisesti, tarkemmat tiedot hotellin sivuilta
https://www.gustavelund.fi/fi/ravintolat/lounas
Osallistumismaksut laskutetaan etukäteen
− jäsenet perheineen:
aikuiset 50,00 € / hlö ja lapset 4-12 v. 25,00 € / hlö
− muut:
aikuiset 100,00 € / hlö ja lapset 4-12 v. 50,00 € / hlö
− kulttuurikierros ei sisälly osallistumismaksuun
Maksu sisältää ohjelman mukaiset tarjoilut, tilavuokrat ja pelivälineet.
Jäseneksi voi liittyä sukuseuran sivujen kautta.
Sitovat ilmoittautumiset 30.4.2022 mennessä kotisivuilla: www.shemeikka.fi
Osallistumismaksut ja kulttuurikierros laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen.
Tiedustelut sihteeri Maija Shemeikka, p. 0400 407 850 tai pj. Eila Shemeikka, p. 040 508 0054 tai
sähköpostitse suku.shemeikka@gmail.com

Opastettu kulttuurikierros Tuusulanjärven taiteilijayhteisöön!
sunnuntai 3.7. klo 10.00 – 14.00
Bussikierroksen aikana tutustumme Taiteilijayhteisön syntyyn ja elämään.
Vierailemme oppaan johdolla Ainolassa, Aholassa ja Halosenniemessä.
Kahvit nautitaan Lottamuseolla.
Retken kesto 4 tuntia
Hinta 53 € / henkilö, museokortilla 22 € / henkilö ja lapset (alle 16 v.) 25 € /henkilö,
kun ryhmän koko vähintään 20 osallistujaa.
Retken hintaan sisältyy opastukset, kahvit ja museokäynnit.
Sukuseura maksaa bussikuljetuksen, n. 350,00 € / ryhmän koosta riippuen.
Kulttuurikierros laskutetaan etukäteen sukujuhlan osallistumismaksun yhteydessä.
Huomioimme järjestelyissä koronatilanteen ja noudatamme viranomaisten, Hotelli Gustavelundin
ja vierailukohteiden antamia terveysturvallisuus ohjeita.

