
OHJELMA

Keskiviikko 8.10.

Klo 16.00 Lähtöselvitys aukeaa

Lähtöselvitys Länsisatamassa alkaa. Kaikki hakevat itse hyttikorttinsa ja esittävät kuvallisen
henkilötodistuksen (Huom! Ajokortti ei riitä!) ilmoittautumistiskillä.

Klo 17.30 Astu laivaan!

Osallistujat pääsevät sisälle laivaan.

Klo 18.00 Ohjelma alkaa

Keskiviikkoiltana tervetulotilaisuus alkaa klo 18 ja ohjelma jatkuu puheenvuorojen ja
verkostotapaamisten merkeissä noin klo 21 asti. Ohjelman lomassa voit ruokailla valitsemassasi
kattauksessa joko heti laivaan nousun jälkeen tai hieman myöhemmin illalla.

Näyttely, hyvinvointivyöhyke ja viestintäpuutarha ovat auki klo 18-21. Tutustu näytteilleasettajiin
täällä, hyvinvointivyöhykeelle täällä ja viestintäpuutarhaan täällä.

Koko keskiviikon ja torstain kattava ohjelmatarjonta löytyy täältä ja suuntaa-antavat
ohjelmakattaukset täältä.

Hinnat, peruutusehdot, risteilybussien reitit ym. löytyvät alta.

Klo 18.30 Ankkurit irtoavat

Torstai 9.10.

Aamuvirkkujen aamujumppa Tango loungessa. Vetreytetään lihakset chi kung -hengessä!

Klo 8.30 Ohjelma jatkuu

Näyttelyalue on auki klo 8.30-14.30.

Seminaarit, työpajat ja luennot alkavat noin klo 9.
Koulutussessiot toteutuvat pääosin 60 ja 90 minuutin mittaisina. Sessioiden välissä on riittävästi
aikaa seuraavaan koulutustilaan siirtymiseen. Torstain aikana ehtii hyvin osallistua neljään eri
sessioon.

Koko keskiviikon ja torstain kattava ohjelmatarjonta löytyy täältä ja suuntaa-antavat
ohjelmakattaukset täältä.

Klo 15.30 Koulutusohjelma päättyy

Viimeiset seminaarit, työpajat ja luennot päättyvät klo 15.30.

Näyttelyalue on auki klo 15 asti. Klo 16.00 Laiva saapuu Helsinkiin

http://www.soste.fi/tapahtumat/ms-soste-2/kohtaamisen-paikat/nayttely.html
http://www.soste.fi/tapahtumat/ms-soste-2/kohtaamisen-paikat/hyvinvointivyohyke.html
http://www.soste.fi/tapahtumat/ms-soste-2/kohtaamisen-paikat/viestintapuutarha.html
http://www.soste.fi/tapahtumat/ms-soste-2/ohjelma.html
http://www.soste.fi/tapahtumat/ms-soste-2/ohjelmakattaukset.html
http://www.soste.fi/tapahtumat/ms-soste-2/ohjelma.html
http://www.soste.fi/tapahtumat/ms-soste-2/ohjelmakattaukset.html


Tapahtuman osallistumismaksu
sisältää:

monipuolisen koulutusohjelman
majoituksen valitussa hyttiluokassa
buffet-illallisen ennakkoon valitussa
kattauksessa
runsaan aamiaisbrunssin
viihde-esitykset ja oheisohjelman

HUOM! Hinta vaihtelee hyttiin
majoittuvien lukumäärän mukaan.

Ennakkovaraajan etu -10 % kun varaat matkan viimeistään 18.6.2014 mennessä!

Osallistumismaksu:

4 henkilöä B-hytissä 170 €/hlö

3 henkilöä B-hytissä 200 €/hlö

2 henkilöä B-hytissä 290 €/hlö

1 henkilö B-hytissä 390 €/hlö

4 henkilöä A-hytissä 190 €/hlö

3 henkilöä A-hytissä 240 €/hlö

2 henkilöä A-hytissä 340 €/hlö

1 henkilö A-hytissä 440 €/hlö

2 henkilöä Lux-hytissä 390 €/hlö

1 henkilö Lux-hytissä 490 €/hlö

HUOM!  Yksittäisiä nais- ja miespaikkoja myydään B2 -hytteihin. Hinta on 290 €.



Ohjeet vammaisille ja liikuntarajoitteisille matkustajille

Tallink Siljalla pyritään siihen, että vammainen ja liikuntarajoitteinen matkustaja kykenee
matkustamaan laivoilla mahdollisimman itsenäisesti, sujuvasti ja helposti. Lisätietoja löydät täältä

Ohjeet vammaisille ja liikuntarajoitteisille matkustajille

Tallink Siljalla pyritään siihen, että vammainen ja liikuntarajoitteinen matkustaja kykenee matkustamaan
laivoillamme mahdollisimman itsenäisesti, sujuvasti ja helposti.

Terminaalien ja/tai laivayhtiön tarjoama avustamispalvelu on tarkoitettu matkustajille, joiden liikuntakyky on
rajoittunut fyysisen vamman tai kehitysvamman takia, näkö- ja kuulovammaisille, tilapäisesti liikuntarajoitteisille
ja kaikille heille, jotka tarvitsevat erityisapua. Palvelu on maksuton.

Tallink Silja ei tarjoa avustamispalvelua Saaristoristeilyllä. Olettehan ystävällisesti yhteydessä
myyntipalveluumme, mikäli haluatte varata Saaristoristeilyn.

Sen varmistamiseksi, että kaikki sujuu ja matkasi on niin mukava kuin mahdollista, kannattaa muistaa:

Ilmoita matkavarausta tehdessä avun tarpeesta matkatoimistolle tai laivayhtiölle.
Varmista, että sinulla on kaikki tiedot, jotka tarvitset ennen kuin toteutat matkasuunnitelmasi.
Ole realisti omien tarpeidesi suhteen, erityisesti, mikäli et pysty kävelemään pitkiä matkoja ilman apua. Matkat
lähtöselvityksestä laivalle voivat olla hyvin pitkiä.
Terminaalien ja/tai laivayhtiön avustamispalvelu on ns. yleisavustamista. Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua
(mm. ruokailemisessa, nostamisessa, yhteydenpidossa, lääkityksessä ja wc-käynneissä) matkasi aikana tulee
sinulla olla oma avustaja mukana.

Avustamispalvelu

Matkaa varatessa tai viimeistään 48 tuntia ennen lähtöä sinun tulee tilata avustamispalvelu matkatoimistolta tai
laivayhtiöltä. Ilmoitathan myös mikäli käytät pyörätuolia tai muita apuvälineitä.

Terminaaliin saavuttuaan avustamista tarvitsevan tulee ilmoittautua kutsupisteellä. Kutsun saatuaan avustaja tulee
paikalle ja avustaa sinua lähtöselvityksessä sekä saattaa sinut laivaan. Saapuvaa matkustajaa autetaan laivalta
terminaalin kutsupisteelle.

Avustamispalvelun varaaminen

Avustamispalvelutilaukset Tallink Siljalta:

Tallink Siljan asiakaspalvelu

0600 157 00, palvelemme ma-pe 8-21, la 9-18, su 10-18
(1,75 €/vastattu puhelu + aina pvm/mpm)

Tallink Siljan palvelupisteet Suomessa

Terminaalit

Olympiaterminaali, Olympiaranta 1. Avoinna joka päivä klo 09.30-17.00.

http://www.tallinksilja.com/fi/web/fi/vammaispalvelut
http://www.tallinksilja.com/fi/web/fi/palvelunumerot


Avajaiset

8.10.2014 klo 13.00 - 15.00 Helsingin yliopiston juhlasali

M/S SOSTEn avajaisseminaarissa on luvassa niin tiukkaa asiaa kuin viihteellisempiäkin esiintyjiä!

Tilaisuudessa puhuvat mm. tapahtuman suojelija sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty, RAY:n
toimitusjohtaja Velipekka Nummikoski sekä The Finnish Miracle -
Ihanuuksien ihmemaan kirjoittaja André Noël Chaker.

Tilaisuudessa jaetaan myös ensimmäisen kerran SOSTE-palkinto.

Tilaisuutta luotsaa televisiosta tuttu suosikkijuontaja Lorenz "Lore" Backman!

Muista ilmoittautua avajaisiin erikseen tällä lomakkeella!

Yliopiston juhlasalissa on paikkoja noin 800:lle osallistujalle.

http://www.eventilla.com/event/5171
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