Helsingfors, den 18 april 2019
Odontologiska Samfundet i Finland r.f. kallar till månadsmöte
torsdagen den 23.5. Vi beräknar börja mötet kl. 17.00 på restaurang Itsudemo Salomongatan 3,
Helsingfors, varefter vi äter på restaurangen.
Efter mötet är det våravslutning i form av stadsorientering, se nedan.
Anmälningar till möte och våravslutning till Anki (tfn 010 311 1920, eller e-post: kansliet@osf.fi )
senast 14 maj! OBS!! Anmälan är bindande.
_______________________________________________________________________________

VÅRAVSLUTNING
Vårens program avslutas på restaurang Itsudemo torsdagen den 23 maj kl. 17:00 där det blir
möte och sushi. Tillställningen är avec.
Efter mötet är det våravslutning i form av stadsorientering kl. 18.30. Starten går av stapeln vid
Järnvägsstationen och den beräknade tidsåtgången är, beroende på hur bra varje grupp är på att
lösa tipsen man får, ca 1,5 – 2 timmar. Det blir ca 4km promenad sammanlagt samt användning av
allmänna transportmedel till vilket det behövs biljett.
Gruppen kan bestå av 2–8 personer som rör sig tillsammans till de olika kontrollerna. Häflten av
gruppen rör sig längs Louhi -rutten och den andra längs Sampo -rutten. Starten sker med 10
minuters mellanrum. I mål kommer man på Senatstorget.
Se mera information här: https://foxtrail.fi/fi_FI/.
Kom med och upplev en annorlunda orientering full av äventyr!
Juniorer är hjärtligt välkomna med!
Våravslutningen sponsoreras av Samfundet och kostar 20€ för medlemmar och 40€ för avec. I
priset ingår sushibuffet med en öl och orientering. Övriga drycker under kvällen bekostar man
själv. Juniorer 0€.

Fotografering på Samfundets tillställningar
Kansliet publicerar gärna bilder från Samfundets tillställningar på föreningens webbplats, Facebook
sida och årsbok. Den som inte vill synas på bild ombes meddela detta till kansliet.
_________________________________________________________________________________
OBS! Kansliet håller sommarstängt 10–16.6. och 1-28.7.2019!
_________________________________________________________________________________
INTERNATKURS PÅ RADISSON BLU MARINA PALACE, ÅBO, 27-28.9.2019 – PÅMINNELSE
” TMD-PROBLEM: MODERN DIAGNOSTIK OCH BEHANDLINGSLINJER”
Se bifogad kursinformation. Anmäl dig senast 6.9.2019. Anmälan är öppen redan nu.
Hotellet har reserverat rum till kursdeltagarna för ett förmånligare pris. Kursdeltagarna ombeds själva
sköta reserveringen av rum via e-post eller telefon:
Radisson Blu försäljning, telefon: +358 20 1234 700 / enskilda rumsbokningar eller per e-post:
reservations.Finland@RadissonBlu.com.
Rumskod= OSF Odontologiska samfundet.
Rumspriset är 142 euro för ett Superior enkelrum och 162 euro för ett Superior dubbelrum. Full rumskvot
hålls till 29.7, varefter en del av rummen går till allmän försäljning. Deadline för bokning av de för
Samfundisterna reserverade rummen är 14.9. Sköt alltså om din rumsbokning i tid!
Lördagslunch, härom mera i nästa medlemsbrev i september.

_______________________________________________________________________________

Soliga hälsningar,
Styrelsen

