Tampereella 13.3.2020

Tervetuloa iloisille SEL:n Kesäpäiville
Tampereelle 28.-30.8.2020!
Ohjeita ilmoittautumiseen:
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Ilmoittautuminen majoitukseen, lauantaina aamiaiselle ja illalliselle sekä aktiviteetteihin
tapahtuu SEL:n verkkosivuilla osoitteessa www.selry.fi/kesapaivat. Ilmoittautuminen on
auki ja se päättyy 21.6.2020.
Hotellimajoitus varataan huonekunnittain eli yksi varaa ja ilmoittaa yhdessä samaan
huoneeseen majoittuvat.
Majoituksen laskutusasioista ammattiosastot sopivat itse Scandic-ketjun myyntipalvelun
kanssa, p. 0300 870 884.
Saat sähköpostiisi vahvistuksen, kun ilmoittautuminen on otettu vastaan. Vahvistusviestin
kautta voit muuttaa omia tietojasi 21.6.2020 asti. Jos lähtijälle ei löydy
sähköpostiosoitetta, tilalle voi laittaa esimerkiksi matkanjohtajan sähköpostiosoitteen.
Muutokset ja peruutukset voi tehdä 1.7.2020 alkaen suoraan hotelleihin.
Jos osallistut Kesäpäiville, mutta et varaa majoitusta Kesäpäivien kautta, ilmoittaudu
silti osoitteessa www.selry.fi/kesapaivat, näin varmistat aamiaisen ja iltabileisiin pääsyn.
Suosittelemme tulemaan Kesäpäiville junalla. Majoitushotellit sijaitsevat juna-aseman
vieressä 50-500 metrin säteellä. Linja-autoille ei löydy juurikaan parkkipaikkoja Tampereen
keskustasta.
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostiin marja-liisa.jaakkola@selry.fi
Majoituspaikkoja on varattu noin tuhannelle ihmiselle. Illallinen ja iltabileet ovat
Tullikamarin Pakkahuoneella.
Illallisen hinta on ennakkoon maksettuna 25 €/henkilö ja se tulee maksaa 30.7.2020
mennessä tilille: Tampereen aluetoimisto, FI 12 5731 7920 0271 90. Kirjoita
viestikenttään tiedoksi ammattiosaston nimi ja numero.
Illallisen Street food menu
o Vihersalaattia, yrttiöljyä
o Juustoista tomaattisalaattia, salsa verde -kastiketta
o Broilerpastasalaattia
o Marinoituja kylmiä kasvispyöryköitä
o Pestojogurttikastiketta
o Yrttistä foccacialeipää
o Ylikypsää rypsiporsaankylkeä ja olutkastiketta
o Hunajaisia uunijuureksia
o Uunipaahdettuja lohkoperunoita
o Rouheista maalaisleipää, voita ja tuorejuustolevitettä
o Jälkkäriksi Rocky Road suklaata, kahvi ja haudutettu tee
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Tietoa majoitusvaihtoehdoista:
Hotellit sijaitsevat rautatieaseman ja iltajuhlapaikan läheisyydessä noin 500 metrin
säteellä. Huonehinnat sisältävät aamiaisen ja kuntoiluhuoneen. Hinnat voimassa
21.6.2020 asti. Vahvistusviesti kertoo, kun huone on varattu. Jos et saa vahvistusviestiä,
varaus ei onnistunut. Tietoa hotelleista: www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/tampere
Scandic Tampere Koskipuisto, Koskikatu 5
1hh 95 €/vrk
2hh 115 €/vrk
2hh+lisävuode 135 €/vrk
Holiday Inn Tampere - Central Station, Rautatienkatu 21
1hh 98 €/vrk
2hh 118 €/vrk
2hh+lisävuode 138 €/vrk
Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1
1hh 98 €/vrk
2hh 118 €/vrk
2hh+lisävuode 138 €/vrk
Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37
1hh 98 €/vrk
2hh 118 €/vrk
2hh+lisävuode 138 € vrk

Tietoa urheilukilpailuista:
Aktiviteettiaika on klo 10-14. Aktiviteetteihin ilmoittaudutaan ensisijaisesti
nettilomakkeella osoitteessa www.selry.fi/kesapaivat tai paikan päällä.
Petanque, Hämeenpuiston pohjoispääty (Pyynikin lähellä ja Cumulus Hämeenpuiston
vieressä), 2 hengen joukkueet, jokaisella joukkueella on oltava omat pelivälineet mukana
Rantaonginta, Eteläpuisto, kaiken kalan kisa ja suurin kala palkitaan
Köydenveto, Eteläpuisto, 3 hengen joukkueet
Kolmen lajin kisa: mökkitikka, hulavanne ja leuanveto, Eteläpuisto, yksilökilpailu
Saappaanheitto, Eteläpuisto
Pubivisa, perjantaina etkoilla Scandic City baari, 3 hengen joukkueet.
Opastetut kävelyretket Pyynikillä, lähtö Eteläpuistosta klo 10.30 ja 11.00, lopuksi
omakustanteisesti munkkikahville Pyynikin näkötornille
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Ei kisalajina: Koulukadun ratagolf, Pyynikillä, varaus ja maksut paikan päällä, puh
0832232472

Ohjelma ja aikataulu
Perjantaina 28.8.2020
19.00-20.30 SEL:n info, Scandic City hotellilla, illallislipukkeet, pinssit ja käsiohjelmat
12.00

Scandic City baari avataan

20.00

Pubivisa Scandic City baari

Lauantaina 29.8.2020
8.00

SEL:n info, Scandic City hotellilla, illallislipukkeet, pinssit ja käsiohjelmat,
aamiaislipukkeet vain lauantain tulijoille sekä päiväkävijöille, joilla oma aamiainen

9.30

Scandic City hotellilta lähtee ao-oppaan johdolla Eteläpuistoon Laukontorin kautta
1,4 km

10.00–14.00 Aktiviteetit
Köydenveto, Eteläpuisto, 3 hengen joukkueet
Rantaonginta, Eteläpuisto
Kolmen lajin kisa: mökkitikka, hulavanne, leuanveto, Eteläpuisto
Saappaanheitto, Eteläpuisto
Petanque, Hämeenpuisto, lähellä Eteläpuistoa, 2 hengen joukkueet
10.30, 11.00 Opastetut kävelyretket Pyynikin maisemissa, lähtö Eteläpuistosta. Omakustanteisesti
munkkikahvit Pyynikin näkötornilla
12:00-14:00 Nuorten treffit
14:00–17:00 Karaoketanssit Tullikamarin Klubilla, isäntänä Hui-Jari karaoke
19:00

Illallinen ja iltabileet Tullikamarin Pakkahuoneella, tankotanssiesitys Duo Piagrina ja
Neljä Ruusun keikka.

Sunnuntaina 30.8.2020
Aamiainen hotelleissa.
Turvallista kotimatkaa!
Tulethan Tampereelle viettämään iloista kesäpäivää! Toivovat: Tampereen
Elintarviketyöläiset 002, Sahalahden Elintarviketyöläiset 011 ja SEL:n Häme-KeskiSuomen aluetoimiston väki
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Ammattiosastojen puheenjohtajien tervehdys

Toivotamme sinut hyvä selliläinen oikein lämpimästi tervetulleeksi SEL:n Kesäpäiville
Tampereelle 28.-30.8.2020!
Vaikka Tampere onkin vuosien varrella menettänyt runsaasti elintarvikealan työpaikkoja,
löytyy alueeltamme silti vielä monia alamme yrityksiä muutaman työntekijän
"nyrkkipajoista" aina satoja ihmisiä työllistäviin tuotantolaitoksiin. Eri alat ovat hyvin
edustettuina: on liha- ja valmisruokateollisuutta, meijeritoimintaa, leipomoita,
pienpanimoita sekä suklaatehdasta ynnä muuta. Täällä on SELliläisen hyvä olla!
SEL:n Kesäpäivien kisailut on keskitetty kauniiseen Eteläpuistoon Pyynikin kupeeseen. Alue
on kaupungin olohuone, puisto ja metsä. Puiston rauhallinen ja kiireetön tunnelma saa
sinut uskomaan olevasi kaukana keskustan vilskeestä, vaikka todellisuudessa olet astunut
vain muutaman askeleen nurmialueelle yhdeltä Tampereen vilkkaimmista kaduista.
Tampere on kulttuurikaupunki isolla Koolla. Mainittakoon monet eri kokoiset teatterit,
lukematon määrä museoita ja tietenkin Tampere-talo, jonka isossa salissa on nähty
esityksiä joka lähtöön.
Tampereella pelataan kiakkoo päätyyn asti, senhän nyt kaikki tietää. Ilves vai Tappara,
Tappara vai Ilves, siinä ikuisuuskysymys.
Oma paikka tamperelaisen, miksei turistinkin, sydämessä on vilkas torielämä kesäisin. Jos
haluat maistaa paikallista mustaa herkkua, puolukkahillolla tai ilman, ota suunnaksi
Tammelan tori. Jos taas haluat sammuttaa janosi, se käy helposti Laukontorin rannassa
kelluvien ravintolalaivojen pöydissä tai istahtaen munkkikahveelle torikahvilaan samalla
kauniita Ratinan suvannon maisemia ihaillen...
Toivottavasti viihdyt ja vietät ikimuistoisen kesäviikonlopun kanssamme Tampereella,
sydämellisesti tervetuloa!
Sari Lindroos
puheenjohtaja
Sahalahden Elintarviketyöntekijät 011

Kari Särkkä
puheenjohtaja
Tampereen Elintarviketyöläiset 002

