
Sukupäivät 5.- 6.8.2017 Kuopiossa, Hotelli IsoValkeinen, Majaniementie 2

Tervetuloa sukupäiville Kuopioon. Tarjolla on mielenkiintoista tietoa ja mukavaa yhdessä oloa.

Ohjelmaversio 4.7.2017:
Lauantai:
klo 12.00 Ilmoittautuminen ja ruokailu

Lounas on tarjolla ravintolassa klo 11.00 – 14.00, sis. keiton, alkusalaatit, kaksi 
pää-ruokavaihtoehtoa, jälkiruoan, kahvi/tee, hinta 12,50 €/hlö

klo 13.00 Hallituksen kokous
klo 14.00 Sukuseuran vuosikokous, pj Aulis Koposen tervehdyssanat
klo 15.00 Iltapäiväkahvi: kahvi /tee ja makea kahvileipä, hinta 11,00 €/hlö
klo 15.30 FM, sukututkija Ari Kolehmainen kertoo aiheesta "Koposten suvun varhaisten su-

kuhaarojen mahdolliset tutkimusaukot ja DNA"
klo 16.30 Uuden hallituksen järjestäytymiskokous
klo 18.30       Illallinen, viikon tarjouksen mukaan, hinta 18.00 /hlö
klo 20.00       Illanvietto: Alussa Petri Laasonen selvittää aihetta: Koponen sukuseura projekti 

geni.com  sivustolla, sitten seurustelua, arpajaiset ym. ohjelmaa
Toivomme kaikilta hyviä tavaroita arpajaispalkinnoiksi

Sunnuntai:
klo 9.00 Kukkalaitteen lasku, Hatsalan sankarihautausmaa
klo 10.00 Jumalanpalvelus Tuomiokirkko
klo 12.00 Lounas ravintolassa, sis. päivän keiton, alkusalaatit, kaksi pääruokavaihtoehtoa, jälki-

ruoan, kahvi/tee, hinta 25,00 €/hlö sisältää päätöskahvit
klo 13.00 Päiväjuhla: juhlapuhe piispa Jari Jolkkonen, musiikkiohjelmaa
n. klo 15 Päätöskahvi: kahvi /tee ja makea kahvileipä (sisältyy lounaan hintaan)

Sukupäiville ilmoittaudutaan taloudenhoitajalle sähköpostilla tai puhelimitse 20.7.2017 men-
nessä ja myös MAKSETAAN varatut ruokailut silloin Koposten sukuseuran tilille:
Maiju Boenisch, puh. 050 558 9367 tai mama-boe@hotmail.com. Tili FI21 5500 0840 0154 28.
Ruokailujen pankkisiirtoon kirjataan ruokailijoiden nimet ja mitä ruokailuja maksuun sisältyy.

Mahdollisia ruokapakettivaihtoehtoja on useita eli ainakin
1. lauantaina vain iltapäiväkahvi 11, 00 €
2. lauantaina lounas ja iltapäiväkahvi 23,50 €
3. lauantaina iltapäiväkahvi ja illallinen 29,00 €
4. vain lauantain kaikki ruokailut 41,50 €
5. lauantaina iltapäiväkahvi ja illallinen sekä sunnuntain lounas

(sis. päätöskahvi) 54,00 €
6. lauantaina vain illallinen sekä sunnuntain lounas (sis. päätöskahvi) 43,00 €
7. vain sunnuntain ruokailut 25,00 €
8. kaikki lauantain ja sunnuntain ruokailut yhteensä 66,50 €

Ilmoita tarkkaan, mihin ruokailuihin osallistut. Ilmoita myös mahdolliset erityisruokavaliot. Valitetta-
vasti ilman varausta ei voi osallistua kuin rajoitetusti lauantain lounaaseen ja illalliseen, jotka ovat 
ravintolassa muutenkin tarjolla. Niistäkin halutaan osallistujamäärä. Muut ruokailut ovat erikoisti-
lauksesta ja seuraa laskutetaan niistä yhteisesti. Siksi ne pitää maksaa ennakkoon.

Hotellihuoneet varataan suoraan hotellista ja maksetaan siellä. Varaukset myyntipalvelusta puh.
(17) 539 6501 tai sales@isovalkeinen.com  . Majoitustarjous 5. – 6.8.2017:
107 €/huone/vrkkahden hengen huoneet
85 €/huone/vrk yhden hengen huoneet 
Perhehuoneet (2 aikuista ja 1 – 2 lasta (alle 18 v.):
122 €/huone/vrkkolmen hengen huoneessa
134 €/huone/vrkneljän hengen huoneessa
Perhehuoneiden majoitukset ovat kahden hengen huoneissa, joissa 1 – 2 lisävuodetta. 
Lisävuoteet retkipetiä. Lisävuoteita on rajoitettu määrä. Huonehintaan sisältyy aamiaisbuffet ja 
asukassauna-vuorot rantasaunalla (ilta).
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