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Koe unohtumattomia elämyksiä kanssamme!
 Nauti paikallisia herkkuja, rentoudu
sisävesiristeilyllä Kallavedellä
 Koe arvokkaiden rakennusten tunnelmaa ja
Kuopion torin vilskettä.
 Tee kesäretki Kuopioon ja ota siihen osaksi
Snellmanien sukutapahtuma tai osia sen
ohjelmasta!

Tutustu viikonlopun
elämyspakettiimme tästä!
Ravintola Sampo

Perjantaina 23.8.

tapaamme sinut ja muut
Kuopioon saapuneet klo 19.
Kävelykierros oppaan kanssa
J.V. Snellmanin jalanjäljissä
Kuopion kujilla virittää
viikonlopun tunnelmaan.
Jatkamme iltaa Ravintola
Sammossa klo 20, jossa
nautimme savolaisen
muikkuaterian.

Lauantaina 24.8.
Tule kanssamme
ihailemaan Kuopion
maisemia Puijon
tornista klo 10 alkaen.
Noudamme sinut sovitusta
lähtöpaikasta (Scandic
Kuopio, Kaupungintalo)
bussilla ennen klo 10
alkavaa tapahtumaa.

Puijon torni

Palaamme tilausbussilla
keskustaan klo 11. Koe
savolainen tunnelma
Kuopion torilla ja
kauppahallissa. Sieltä
voit halutessasi ostaa
lounaaksi muikkukukkoa,
lihapiirakoita, pyttipannua
tai muuta katuruokaa.

Kuopion kauppatori

Kaupungintalo

Siirrymme Kaupungintalolle klo 12.30, jossa kahden vuoden
välein pidettävä, sääntömääräinen sukukokous kuvan
juhlasalissa alkaa kahvitarjoilulla. Kuopion kaupungin edustaja
tuo osallistujille kaupungin tervehdyksen ja sukututkija Pertti
Laiho kertoo, mitä uutta tietoa voit saada sukujuuristasi
geenitutkimuksen avulla. Kokous päättyy n. klo 15.30, minkä
jälkeen on aikaa levähtää ennen iltaohjelmaa.

Risteily Kallavedelle

Koivumäen kartano

Kartano on varattu
yksityiskäyttöömme koko
illaksi, klo 22.30 saakka.
Juhlavan illallisen jälkeen on
aikaa yhteiseen illanviettoon
– lauluun, nauruun,
kuulumisten vaihtoon ja
muuhun ohjelmaan. Paluu
keskustaan tilausbussilla.

Tapaamme klo 17
laivarannassa, mistä
meille varattu risteilyalus
vie meidät runsaan tunnin
risteilylle Kallavedelle. Laiva
lipuu ohi saaristokaupungin
ja saavumme Koivumäen
kartanon rantaan
n. klo 18.30.

Sunnuntaina 25.8.

ohjelma alkaa klo 10 –11 jumalanpalveluksella
kauniissa Tuomiokirkossa. Jumalanpalveluksen
papeista toinen, Minna Snellman, kuuluu
sukuumme.
Pääset kirkon jälkeen tutustumaan Itä-Suomen
Hovioikeuteen, jossa Puheenjohtajamme Olavi
Snellman toimi Hovioikeuden presidenttinä vuosina
2012–2014. Kahvitarjoilu ja sukutapahtuman
päätös n. klo 13.

Tuomiokirkko

Sopiiko tapahtuma minulle?
Uskomme, että löydät ohjelmasta sinulle merkityksellisiä ja
kiinnostavia asioita. Toivomme mukaan nuoria, keski-ikäisiä
ja eläkkeellä olevia, sinkkuja ja perheellisiä sukulaisia ja
heidän läheisiään. Huomioimme liikuntarajoitteiset.

Keitä voin ottaa mukaan ja kenelle suositella
osallistumista?
Tapahtuma on tarkoitettu Snellmanien sukuun kuuluville ja
heidän läheisilleen.
Tule ja tuo mukanasi puoliso, lapset, lastenlapset,
sisarukset ja vanhempasi!
Osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Tosin
sukuyhdistyksen asioista pääsevät päättämään kahden
tunnin sukukokouksessa vain yhdistyksen jäsenet. Muutkin
voivat osallistua kokoukseen, sen tarjoiluun ja ohjelmaan.

Miten ilmoittaudun tapahtumaan?
Voit ilmoittautua ja saada lisätietoa nettisivumme kautta tai
puhelimitse.
Netin kautta:
Sukuyhdistyksen nettisivulta www.snellmansuku.fi pääset
ilmoittautumaan tapahtumaan.
Puhelimitse:
Voit soittaa jollekin seuraavista Kuopion tapahtumaa
järjestävistä henkilöistä.
 Leena Palmu, puh. 040 755 7570
 Päivi Snellman, puh. 040 1941 400
 Paula Hirstiö-Snellman, puh. 040 756 8454
Ilmoittautuminen alkaa nyt. Ilmoittautuminen on sitova kun
ilmoittautumismaksu on maksettu 30.6.2019 mennessä.

Voita palkinto!
Maaliskuun loppuun mennessä ilmoittautuneiden,
sukutapahtumaan osallistuvien kesken arvomme seuraavat
palkinnot: 2 sukukirjaa ja 2 ateriaa muikkuravintola
Sammossa.
HUOMIO! Jos haluat, että joku sukulaisesi saa tämän
esitteen, jotta hän voi harkita osallistumista tapahtumaan,
anna meille hänen yhteystietonsa (postiosoite tai
sähköposti), niin lähetämme esitteen kyseiselle henkilölle.
Voit antaa yhden tai useamman osoitteen.

Paljonko osallistuminen maksaa?
Osallistumismaksu on 80 e, alle12-vuotiailta
perheenjäseniltä ei peritä maksua.
Maksu sisältää seuraavaa:
 illallinen Koivumäen kartanossa ja siihen liittyvä
sisävesiristeily
 vierailu Puijon tornissa
 opastettu kierros Snellmanin jalanjäljillä
 sukukokous Kuopion kaupungintalolla ja vierailu
Itä-Suomen Hovioikeudessa sekä niihin liittyvät
kahvitarjoilut
 yhteiskuljetukset tapahtuman aikana.
Osallistuja vastaa osallistumismaksun lisäksi kuluista,
jotka liittyvät matkaan kotoa Kuopioon ja takaisin sekä
valitsemastaan majoituksesta Kuopiossa. Samoin muista
aterioistaan kuin osallistumismaksuun sisältyvästä
illallisesta Koivumäen kartanossa.
Mikäli et osallistu lauantai-illan tapahtumaan
(sisävesiristeily, illallinen ja illanvietto Koivumäen
kartanossa ja kuljetus keskustaan), niin osallistumismaksu
on 20 e henkilöltä, alle 12-vuotiailta perheenjäseniltä ei
peritä maksua.

Mitä majoitusvaihtoehtoja Kuopiossa on?
Sukuyhdistys on varannut huoneita Kallaveden Rannalla
sijaitsevasta Hotelli Scandic Kuopiosta, Satamakatu 1.
Huoneen hintaan sisältyy luomutuotteita sisältävä
runsas buffet-aamiainen, asukassaunan, uima-altaan ja
kuntohuoneen käyttö sekä langaton internet.
Uimamahdollisuus myös järvessä, hotellin vieressä.
Standard-huoneista näköala puistomaiselle kadulle ja
kaupungin silhuettiin, superior-huoneista Kallavedelle päin.
Hintatiedot: Standard-huoneen hinta ensin, Superiorhuoneen hinta suluissa: Yhden hengen huone 85 e (105 e)
ja kahden hengen huone 105 e (125 e). Perheille: Standard
Family (2 aikuista, 1–2 lasta) 125 e. Kolmen hengen
Superior-huone 145 e. Lisätietoa suoraan hotellista.
Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse hotellista, puh.
017 195 111 tai sähköpostitse: kuopio@scandichotels.
com 9.8.2019 mennessä. HUOMIO. Muista antaa huonetta
varatessa varaustunnus SNE230819. Varauksen voi tehdä
jo nyt.
Kuopion keskustassa on monia hotellivaihtoehtoja.
Matkailukeskus Rauhalahti (8 km keskustasta) tarjoaa
mm. retkeilymajatyypistä majoitusta, vuokramökkejä
sekä asuntovaunu- ja telttapaikkoja. Alueella on myös
kylpylähotelli.
Matka junalla Kuopioon kestää arviolta seuraavasti:
Helsingistä matka kestää 4 t, Tampereelta n. 3,5 t, Turusta
n. 5–6 t, Oulusta n. 4 t ja Rovaniemeltä n. 7 t.

Mennään Kuopioon!

Tule sinäkin ja tuo mukanasi sukulaisia!

Ulkoasu: Eija Terävä, www.jesdesign.fi
Kuvat: www.kuopio.fi/kuvapankki ja Koivumäen kartano

