
 

                                          

 

 SMSY Pitti ry 

 
KUTSU SMSY:n kesäpäiväille 2021 
 
PPiittttii  rryy..  KKuuooppiioo  KKUUTTSSUUUU  ssiinnuutt  SSMMSSYY::nn  jjäässeenn  jjaa  kkuuttssuuvviieerraaaatt  sseekkää  ppeerrhheeeennjjäässeenneessii  SSMMSSYY  

kkeessääppääiivviillllee  22002211  66..--88..88..22002211  KKuuooppiijjjjoooonn..  

Majoitus Sokos Hotel Puijonsarvi Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio 

- Risteily m/s Osmolla Heinäveden Valamoon la 7.8. 
http://www.koskilaiva.com/laivat/ms-osmo/              https://valamo.fi/ 

 

SMSY:n kesäpäivien ohjelma  

perjantai 6.8. 

16:00- ilmoittautuminen Hotelli Puijonsarvi  

lauantai 7.8. 

7:00 ilmoittautuminen laivalla m/s Osmolla Kuopion satamasta. Matkaa n. 300m ja ohjeet 
hotellista. 

7:30 m/s Osmo lähtee Kuopion satamasta 

n. 11:30 saapuminen Palokkiin    

- bussikuljetukset Valamon  

- ohjelma Valamossa ja luostarin esittely 

lähtee Palokin satamasta 

14:30-15:30 bussit Valamosta Palokkiin 

16:30 m/s Osmo lähtee Palokin satamasta 

- illallinen ja ohjelma ms Osmolla 

n. 21:00 m/s Osmo saapuu Kuopion satamaan 

sunnuntai 8.8 

- kielj` opintoja ja tutustuminen oma-alotteesesti Kuopijjoon ja huoneiden luovutus 

 

Jos aamun lähtö on sinulle aikainen tai haluat tutustua Kuopioon enemmän, voi matkan 
VALAMOON tehdä myös bussikuljetuksena joko kokonaan tai vain toiseen suuntaan. 

- Bussi 7.8 hotellilta lähtee klo 9:00. Keittolounas laivalla Palokissa. 

- Bussi 7.8 Palokista Kuopioon lähtee 7.8 klo 16:00. Ruokailumahdollisuus Hotel 
Puijonsarvi klo 19:00-  

 

HHiinnnnaatt  

Majoitus Hotel Puijonsarvi 2hh huone 110€/2yö/henkilö, 1hh huone 190€/2yö/henkilö 
2hh huone 55€/yö/henkilö, 1hh huone 100€/yö/henkilö. Lapsien alle 16v. hinnat annamme 
pyydettäessä. 
Risteily ms Osmolla Kuopio-Palokki-Kuopio max. 90€/henk. Hinta voi alentua 5-10€ kun 
lopulliset KORONAN vaatimat kuljetukset saadaan varmistettua.  

- keittolounas ja illallinen 
- bussikuljetukset ja luostarin esittely 

 
 

http://www.koskilaiva.com/laivat/ms-osmo/
https://valamo.fi/
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IIllmmooiittttaauuttuummiinneenn  

Ilmoittautuminen paikallisyhdistysten kautta 18.6. mennessä. (peruutusehto 26.7 

jälkeen 100%). Kutsuvieraat SMSY Kalevi Virtanen. 
 
  

PPuukkeeuuttuummiinneenn  jjaa  vviieerraaiilluu  lluuoossttaarriiiinn  

Laivalle on syytä varustautua ennustetun sään mukaan. Laivan kannella voi olla tuulista ja 
illalla viileyttä. Sopiva päähine ja auringon suojavoide on suositeltavaa. 

Vierailulle luostarissa on myös erikoisvaatimuksia. Luostarin alueella ei toivota paljaita 
olkapäitä ja suositellaan vähintään ns. polvipituutta. Kirkossa vierailun ajaksi naisille 
toivotaan päähinettä tai huivia. Valmistaudumme noudattamaan siis luostarin toivomuksia. 

Luostarin myymälästä voidaan ostaa matkamuistoja ja viinejä alle 15%. Muita Valamon 
valmistamia alkoholituotteita voi hankkia Alkon kautta eikä näitä voida ostaa mukaan 
Valamosta. Tutustu tarkemmin ohjeisiin https://valamo.fi/  . 

  

KKoorroonnaa  

Koronapandemiaa seuraamme tarkasti ja sitoudumme noudattamaan kuljetuksissa ym. 

tapahtumissa viranomaisten suosituksia ja ohjeita. Suosittelemme ainakin 

yhden rokotteen ottamista heinäkuun loppuun mennessä. 

 

 

TERVETULOA 
Pitti ry. 
 
 
 

https://valamo.fi/

