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Lämpimästi tervetuloa Suomen OI-yhdistys ry:n syystapaamiseen ja 
sääntömääräiseen syyskokoukseen! Samalla järjestetään myös ilmainen 

OI-miesten vertaistapaaminen. 
 
 
Suomen osteogenesis imperfecta -yhdistyksen syystapaaminen ja 
sääntömääräinen syyskokous järjestetään tänä vuonna Tampereella, hotelli 
Scandic Stationissa 3.-4.10.2020.  
 
Kokousta edeltää 2.-3.10.2020 järjestettävä OI-miehille suunnattu 
vertaistapaaminen, joka on osallistujille ilmainen. Vertaistapaamisen ohjelmassa 
on käynti museokeskus Vapriikissa, illallinen sekä vapaata seurustelua. 
 
Tänä vuonna syyskokouksessa käsitellään myös kevätkokouksen asiat, koska 
kevätkokous jouduttiin perumaan koronavirustilanteen vuoksi. Kokouksessa 
tehdään useita henkilövalintoja, joten laaja osanotto on toivottavaa. Tervetuloa! 
 
Mikäli syystapaaminen joudutaan koronavirustilanteen mahdollisesti pahentuessa 
perumaan, järjestetään sääntömääräinen syyskokous etäyhteyden välityksellä. 
Yhdistyksen hallitus tekee päätöksen fyysisen tapaamisen tai etäkokouksen välillä 
17.9.2020, jolloin ilmoitamme asiasta ilmoittautuneille. Mahdollisen etäkokouksen 
tekniset yksityiskohdat ilmoitetaan samalla ilmoittautuneille. 
 
Ohjelma: 
 
Miesten vertaistapaaminen: 
Perjantai 2.10. 
Huoneet saa klo 15 alkaen 
16.00  Lähtö hotellilta Museokeskus Vapriikkiin 
18.30  Illallinen (ravintola varmistuu myöhemmin) 
20.00  Alkaen vapaata seurustelua 
Lauantai 3.10. 
Aamiainen hotellin normaalin aikataulun mukaan 
 
Yhdistyksen syystapaaminen: 
Lauantai 3.10. 
12.00  Tervetuloa ja lounas 
14.00 Luento: OI ja psyykkinen hyvinvointi (luennoitsija varmistuu myöhemmin) 
15.00 Kahvit  
15.00  Alkaen majoittautuminen ja aikaa vapaalle seurustelulle 
18.30 Illallinen 
20.00 Alkaen vapaata seurustelua, oleskelutila käytössä klo 18-22 
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Sunnuntai 4.10. 
Aamiainen hotellin normaalin aikataulun mukaan 
10.00  Syyskokous 
12.00 Lounas 
13.00 Hyvää kotimatkaa 
 
 
Ilmoittautuminen: 
 
Ilmoittauduthan yhdistyksen sihteerille Maija Karhuselle 15.9.2020 mennessä 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sihteeri@oi-yhdistys.fi. Voit ilmoittautua 
Maijalle myös puhelimitse numeroon 044-5529257. Kerro ilmoittautumisen 
yhteydessä mahdollisesta osallistumisestasi miesten vertaistapaamiseen sekä 
mikäli ilmoittaudut vain mahdolliseen etäkokoukseen. Kerro myös mahdollisista 
erityisruokavalioistasi sekä tarvitsetko esteettömän huoneen. 
 
Hinta: 
 
Kokousviikonloppu la-su (sis. majoitus 2 hengen huoneessa, lounas lauantaina ja 
sunnuntaina, illallinen lauantaina ja aamiainen sunnuntaina): aikuiset 40€, lapset 
alle 15-v. 15€. Ei-jäsenen hinta aikuiselta on 80€, ei-jäsenen hinta lapselta alle 
15-v. 40€.  
Sunnuntain lounas: aikuiset 10€, lapset maksutta. 
 
OI-miesten vertaistapaaminen perjantaista lauantaihin on maksuton sisältäen 
majoituksen 2 hengen huoneessa, illallisen, aamiaisen ja museon pääsylipun. 
  
Omavastuut maksetaan etukäteen viimeistään 25.9.2020 yhdistyksen tilille  
FI 81 5612 1120 5375 16. Kirjoita viestikenttään “syystapaaminen 2020” ja 
osallistujien nimet. 
 
Hotelliin saapuminen: 
 
Osoite: Hotel Scandic Station, Ratapihankatu 37, 33100 Tampere. 
 
Omalla autolla saapuville hotellissa on oma pysäköintihalli ja lisätilaa löytyy 
tarvittaessa muista kaupungin pysäköintihalleista. Pysäköintihallissa on kolme 
esteetöntä pysäköintipaikkaa. Jos pysäköintihalli on täynnä, löytyy lisätilaa 
Finnpark P-Tullintori -pysäköintihallista n. 200 m päästä sekä läheisiltä kaduilta 
tai muista parkkihalleista. Ota lipuke P-Tullintorin laitteesta ja suorita maksu 
hotellin vastaanottoon. 
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