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SEL:n Talvipäivät Tahkolla 4.-6.2.2022 

 

Ilmoittautuminen 

- Ilmoittautuminen alkaa 1.10.2021 ja päättyy 30.11.2021 osoitteessa www.selry.fi/talvipaivat, jossa 

ilmoittaudutaan Talvipäivien lajeihin, varataan liput juhlaillalliselle, iltabileisiin sekä lauantain 

aamiaiselle. 

- Muistathan ilmoittaa matkanjohtajan nimen, sillä se helpottaa lippujen ja rannekkeiden jakoa. 

- Ilmoittauduttuasi saat sähköpostiisi vahvistuksen. Vahvistusviestin kautta voit muuttaa antamiasi 

tietoja aina 30.11.2021 asti. 

- Ilmoittautumisia ei oteta vastaan puhelimitse. Jos ilmoittautumisen kanssa tulee ongelmia, 

kysythän neuvoa SEL:n Itä-Suomen aluetoimistolta tai omasta aluetoimistostasi. 

- Ammattiosastot HUOM! Kun ilmoitatte jäseniänne Talvipäiville, tarvitsette heidän 

puhelinnumeronsa, sähköpostiosoitteen, lajivalinnat sekä tiedon osallistumisesta juhlaillalliselle ja 

iltabileisiin sekä tiedon, tarvitsevatko he aamupalaa lauantaina ja tiedon mahdollisista ruoka-

aineallergioista. Jos osallistujalle ei löydy sähköpostiosoitetta, tilalle voi laittaa esimerkiksi 

matkanjohtajan sähköpostiosoitteen. 

- Kaikkien Talvipäiville ilmoittautuneiden kesken arvotaan majoituslahjakortti, joka sisältää 1 vrk 

majoituksen kahdelle henkilölle. Arvontaan osallistuminen edellyttää ilmoittautumista Talvipäiville 

Lyyti-ilmoittautumislomakkeen kautta. 

 

Saapuminen Tahkolle 

- Suosittelemme käyttämään ammattiosastojen järjestämiä yhteiskuljetuksia. Julkisilla kulkuvälineillä 

on hieman hankala tulla perille asti (kts. junien aikataulut Kuopioon). 

- SEL järjestää muutamia yhteiskuljetuksia Kuopion rautatieasemalta/matkakeskuksesta Tahkolle 

perjantai-iltana ja lauantaiaamuna sekä paluukuljetuksen sunnuntaiaamuna takaisin 

rautatieasemalle/matkakeskukseen Kuopioon. Yhteiskuljetusten aikatauluista ilmoitamme 

myöhemmin. 

- Linja-autojen pysäköinti Tahkolla joko Break Sokos Hotel Tahkon parkkialueella, Sääskiniementie 

560 tai suurella parkkialueella, Tahkolaaksontie 42. 

 

SEL-info 

- Break Sokos Hotel Tahko (Sääskiniementie 560), perjantaina klo 19-21 ja lauantaina klo 8-11, 

Infosta saa aamupalaliput, illallisrannekkeet, rannekkeet lauantain iltabileisiin Piazzaan sekä 

käsiohjelmat. Opastusta ja neuvontaa osallistujille. 

 

Etkot perjantaina 

- Karaoketanssit perjantaina klo 21 Break Sokos Hotel Tahkossa 

- Piazzalla esiintyy artisti, jonka nimi vahvistetaan myöhemmin. Jokainen ostaa ja maksaa lipun itse. 

http://www.selry.fi/
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Aamupala 

- Break Sokos Hotel Tahkossa majoittuneille kuuluu majoitukseen aamupala. Muihin 

majoitusvaihtoehtoihin aamupala ei kuulu. SEL tarjoaa lauantaina Break Sokos Hotel Tahkossa 

aamupalan myös niille jäsenille, joiden majoitukseen aamupala ei kuulu. Siksi on erittäin tärkeää 

varata aamupala SEL:n Talvipäivien Lyyti-ilmoittautumislomakkeen kautta. 

- Sunnuntaille voit ostaa aamupalan Break Sokos Hotel Tahkon respasta hintaan 12,90 €/hlö 

 

Juhlaillallinen 

- Juhlaillallinen on lauantaina Break Sokos Hotel Tahkossa 

- Illallisranneke maksaa 25 €/kpl ja se tulee maksaa 30.11.2021 mennessä tilille: 

SEL Kuopion toimisto, FI 64 5542 0640 0068 41 

Kirjoita viestikenttään tiedoksi nimesi sekä ammattiosastosi nimi ja numero. 

- Menu: 

ALKURUOKANA 
 

Kylmäsavulohitartar ja mallasleipää L 
Savumuikku-quiche, punasipulia ja smetanaa L 

Liepuskan purjo-perunagalettea ja ruohosipulikermaviiliä L 
Metsäsienisalaattia L/G 

Pikkelöityä kurkkua ja tilliä M/G 
Pikkutomaatteja ja sipulia M/G 

Lajitelma vihersalaatteja ja vinegrettea L/G 
Tuoretta talon leipää ja voita L 

 
PÄÄRUOKANA 

 
Ylikypsää mureaa naudanniskaa, punaviinikastiketta L/G 

Lisäksi 
Kermaista perunagratiinia L/G 

Rosmariini voissa paahdettuja juureksia L/G 
 

JÄLKIRUOKANA 
 

Mustikkakukkoa ja vaniljavaahtoa L 
Kahvi, Tee 

 

Iltabileet 

- SEL tarjoaa kaikille Talvipäivien osallistujille ilmaisen sisäänpääsyn lauantaina ravintola Piazzaan 

(Sääskiniemenkatu 560), jossa esiintyy ELASTINEN. Muistathan varata lippusi Piazzaan SEL:n 

Talvipäivien Lyyti-ilmoittautumislomakkeella! 

- Iltabileissä on vapaaehtoinen, mutta suotava pukeutumisteema ”Hip Hop”! Kannattaa pukeutua 

teeman mukaisesti, sillä paras teemaan sopiva asu palkitaan majoituslahjakortilla! 

 



 

3 
 

 

Aktiviteetit ja kisalajit 

Keilaus: Harraste- ja kilpasarjat naisille ja miehille. Paikkana Tahko Spa/Super Corner. 

 

Pöytäfutis: Yksi sarja. Peli päättyy, kun toinen pelaajista saa 10 maalia. Ottelun voittaja tarvitsee 

kaksi pelivoittoa, jotta voittaa vastustajansa. Pelataan cuppina? Paikkana Super Corner 

 

Superbowling: Yksi sarja. Tarkoitus heittää mahdollisimman monesti palloja reikiin aikarajan sisällä. 

3 kierrosta/osallistuja. Parhaan kierroksen tulos jää voimaan. Paikkana Super Corner 

 

”KAUHEIN KANUUNA”: Sarjat naiset ja miehet. Jääkiekon lyöntinopeus kisa lätkätutkaan. 5 

lämäriä/osallistuja, kovin nopeus jää voimaan. Paikkana Super Corner 

 

- Kisailut päättyvät, kun osallistujia ei enää ole paikalla. Olethan siis ajoissa paikalla! 

 

- Super Cornerissa voi kokeilla omatoimisesti, mutta ohjatusti, trampoliinia ja kiipeilyseinää sekä 

muita pelejä. 

 

- Pilkki: Sarjat naiset ja miehet. Kaiken kalan kisa. Paikkana Tahko-Lahti, Piazzan ranta. Hotellilta 

200m. Osallistujilla on oltava omat kairat, pilkit ja syötit mukana. 

 

- ”Lumipeuhua” ja lumikenkäilykisa: Mahdollisuus kokeilla lumikenkäilyä ja E-fatbikea. Lisäksi on 

lumikenkäilykisa, jossa kilpailijat kiertävät pienen lenkin lumikengät jalassa. Sarjat naiset ja miehet. 

Paikkana Tahko-Lahti, Piazzan ranta. Hotellilta 200 m. 

 

- Omatoimisesti voi mennä laskettelemaan Tahkon rinteille (3 h lippu 37 €/hlö ja yli 65 v. 3 h/26 €), 

https://www.tahkonrinteet.fi/, hiihtämään tai muuten ulkoilemaan Tahkon mahtaviin maisemiin. 

Jos haluaa nautiskella kylpylän lämmöstä, niin sekin onnistuu Tahko Spassa, Keitaankatu 1 

 

- Pubivisa: joukkuekisa, 3-5 henkilöä, ilmoittautuminen paikan päällä, Break Sokos Hotel Tahko 

 

- Nuorten treffit: SEL:n nuoret järjestävät omaa ohjelmaa, josta tiedotetaan myöhemmin lisää 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tahkonrinteet.fi/
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Aikataulu ja ohjelma 

 

Perjantaina 4.2.2022 

19:00-21:00 SEL-info, Break Sokos Hotel Tahko, Sääskiniementie 560 

Käsiohjelmat, pinssit, rannekkeet juhlaillalliselle ja Piazzan iltabileisiin sekä 

aamupalaliput lauantaille 

21:00  Karaoke-etkot, Break Sokos Hotel Tahko 

21:00 alkaen  Piazzassa esiintyjä, Sääskiniementie 560, sisäänpääsy omakustanteinen! 

Lauantaina 5.2.2022 

7:00-11:00  Aamupala, Break Sokos Hotel Tahko 

8:00-11:00 SEL-info, Break Sokos Hotel Tahko. Käsiohjelmat, pinssit, rannekkeet 

juhlaillalliselle ja Piazzan iltabileisiin sekä aamupalaliput lauantaille. 

10:00 Pilkki Sarjat: naiset ja miehet, Piazzan ranta 

Keilaus Sarjat: Kilpa (naiset ja miehet) ja harraste (naiset ja miehet) 

Tahko Spa/Super Corner Keitaankatu 1, Tahkovuori. 

 Pöytäfutis Yksi sarja, Super Corner 

 ”KAUHEIN KANUUNA” eli kovin ”lämäri” nopeus jääkiekolla lätkätutkaan. 

Sarjat: naiset ja miehet, Super Corner 

 Superbowling Yksi sarja, Super Corner 

 Mahdollisuus kokeilla kiipeilyseinää ja trampoliineja ohjatusti sekä muita 

pelejä, Super Corner 

12:00-13:30 ”LUMIPEUHUT” Mahdollisuus kokeilla mm. lumikenkäilyä, E-fatbikea 

ohjatusti, Piazzan ranta 

12:45 Lumikenkäilykisa Sarjat: naiset ja miehet, Piazzan ranta 

14:00 Pubivisa Joukkuekisa, 3-5 hlö/joukkue, Break Sokos Hotel Tahko 

14:30-17:00 Karaoketanssit, Break Sokos Hotel Tahko 

14:30-18:00 Nuorten treffit 

19:00 Juhlaillallinen, Break Sokos Hotel Tahko 

21:00 alkaen Iltabileet, Piazza, Sääskiniementie 560 

noin 23:00 ELASTINEN, Piazza, vain rannekkeella sisään! 

Sunnuntaina 6.2.2021 

7:00-11:00 Aamupala, Break Sokos Hotel Tahko 
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Majoitus 

- Majoitusvaihtoehdoissa on perinteistä hotellihuonemajoitusta sekä useamman henkilön 

huoneistoja. Tarkemmat kuvaukset vaihtoehdoista löytyvät jäljempänä. 

- Majoitus tulee varata suoraan majoituskohteista. Hinnat ja yhteystiedot löytyvät jokaisen kohteen 

kohdalta. 

- Tehdessäsi majoitusvarausta käytä tarvittaessa varaus-/tarjouskoodia: BSELTALVIPAIVAT2022 

- Muutokset ja peruutukset tulee tehdä suoraan majoituspaikkoihin. Huomioi kohteen varaus- ja 

peruutusehdot. 

- Majoituksen ryhmävarauksesta ja mahdollisesta yhteislaskutuksesta on sovittava suoraan 

majoituspaikan kanssa. 

- Majoitusten hinnat ovat voimassa 1.10.-30.11.2021 SEL:n jäsenille. 

- Majoituskohteesta saat tiedon mahdollisista esteistä liikuntarajoitteiselle. 

 
Break Sokos Hotel Tahko 
 

- 53 kpl Standard 2hh + 2 lisävuodetta 
1hh 100 €/vrk 
2hh 120 €/vrk + mahdolliset lisähenkilöt 20 €/hlö/vrk 

- 38 kpl Saunallinen superior-huone 2hh + 2 lisävuodetta 
1hh 120 €/vrk 
2hh 140 €/vrk + mahdolliset lisähenkilöt 20 €/hlö/vrk 

- 14 kpl saunallinen ja parvekkeellinen superiorX-huone + 2 lisävuodetta 
1hh 140 €/vrk 
2hh 160 €/vrk + mahdolliset lisähenkilöt 20 €/hlö/vrk 

 
Majoituksen hintaan kuuluu aamiainen noutopöydästä sekä saunaosaston käyttö klo 16-21. 
Yhteystiedot: Sääskiniementie 560, 73310 Tahkovuori, puh. 010 7629 550 tai 
reception.tahkovuori@sokoshotels.fi 
Suora linkki varausjärjestelmään ja SEL:n majoitushintoihin: 
https://www.sokoshotels.fi/fi/tarjoukset/tarjous/sel-ry-talvipaivat/025469968_392875 
 
Tahko Apartments 
 
Aivan Break Sokos Hotel Tahkon vieressä. Kaikissa kohteissa on sauna, täysin varustellut keittiöt, patio tai 
parveke. Hinnat sisältävät liinavaatteet, pyyhkeet ja loppusiivouksen. Huoneistoissa on ilmainen WiFi. 
 

TAHKO HUONEISTOT, Tahkonkuja 2 
- as. 1 (4 henkilöä) hinta 400 €/2vrk  
- as. 2 (4 henkilöä) hinta 400 €/2vrk 
- as. 3 (6 henkilöä) hinta 800 €/2vrk 
- as. 4 (4 henkilöä) hinta 600 €/2vrk 
- as. 5 (4 henkilöä) hinta 600 €/2vrk 
- as. 6 (4 henkilöä) hinta 660 €/2vrk 

 
APARTMENTS ANNA huoneistot, Syvärinkaari 12 (noin 350 m Break Sokos Hotel Tahkosta) 
- 6 kpl kolmioita (2mh + 1  lisävuode sohvalla, max 5 hlöä) hinta on 680 euroa /huoneisto/2vrk 
- Annassa on 4 kpl isoja huoneistoja (6 mh, max 12 hlöä)  

- hinta 1700 euroa/huoneisto/2vrk 

mailto:reception.tahkovuori@sokoshotels.fi
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sokoshotels.fi%2Ffi%2Ftarjoukset%2Ftarjous%2Fsel-ry-talvipaivat%2F025469968_392875&data=02%7C01%7Csales.tahkovuori%40sokoshotels.fi%7C25a516c772854553264008d83905347a%7Ca652adc37bb343128eb06ab323f7d6cd%7C0%7C0%7C637322041814448835&sdata=pLyx%2BFaa8lDFCi1NIxDE2R6jp0NU1H3XK3h%2B8KOue3c%3D&reserved=0
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APARTMENTS TÄHTITAHKO huoneistot, Tähtitie 1 (noin 300 m Break Sokos Hotel Tahkosta) 

- Studio (2 vuodetta + sohvalla lisävuode 1 henkilö) hinta 400 €/2vrk 

- 1 mh huoneisto (2 vuodetta ja lisävuode patjalla) hinta 600 €/2vrk 

- 2 mh huoneisto (4 vuodetta + 1 lisävuode sohvalla) 700 €/2vrk 

Lisätietoja ja kuvia: www.tahkoapartments.fi 
Yhteydenotot ja varaukset: Tahko Apartments, puh. 040 707 5761/Anna-Liisa Toivanen tai 020 734 3590 

info@tahkoapartments.fi 

Tahko.com huoneistohotelli 
2-hengen huoneistot Tahkolahdentie 5 (noin 1 km hotellilta) Yhteensä 63 huoneistoa. 

- 190 €/1 hh/2 vrk 
- 210 €/2 hh/2 vrk 

Hintaan sisältyy liinavaatteet ja loppusiivous. Huoneistoissa on keittomahdollisuus ja oma pieni sauna. 
HUOM! Lämmintä vettä tulee rajallisesti! Osa huoneista on ”Musti ja Mirri” -huoneita, joihin voi ottaa 
lemmikin mukaan. Varaukseen lisätään käsittelymaksu 20 €/varaus. 
Lisätiedot ja varaukset: Tahko.com, p. 0300 870 787 arkisin klo 9:00-17:00 tai booking@tahko.com 
 
Tahkovuori Chalets (myös tahko.com kautta) 

- 21 kpl 2+3 hlön huoneistoja. 46m2. Makuuhuoneessa vuoteet kahdelle, alkovissa kerrossänky, jossa 
ylävuode yhdelle, leveä alaosa, josta vuode kahdelle. Kalustettu ja lasitettu tilava parveke, sauna. 2 
vrk 352-402 €. Loppusiivous 105 €. Hintaerot johtuvat huoneistojen poikkeavista varusteluista ja 
lisäpalveluista. 

- 8 kpl 4+(2) hlön, 2 makuuhuoneen saunallisia huoneistoja. 65m2. Makuuhuoneista vuoteet 
yhteensä neljälle, olohuoneen sohvalla lisä vuoteet 1-2 hlölle. 2 vrk 352-404 €. Loppusiivous 120 €. 
Hintaerot johtuvat huoneistojen poikkeavista varusteluista/lisäpalveluista, sekä henkilömäärästä. 

- 1 kpl 6+2 hlön, 3 makuuhuoneen ja saunan huoneisto. 93m2. Makuuhuoneissa 2 vuodetta ja 
vuodesohvasta makuupaikka 2 hlölle. 2vrk 670 €. Loppusiivous 165 €. 

Tahkovuori Chalets huoneistoihin saa lisämaksusta liinavaatteet ja loppusiivouksen. 
Lisätiedot ja varaukset: Tahko.com, p. 0300 870 787 arkisin klo 9:00-17:00 tai booking@tahko.com 
 
Tahko Chalet 

- 6 kpl, 2 hlö Ukko huone 1 vrk 110 € ja 2 vrk 220 € (Ukko hotelli 150 m Break Sokos Hotel Tahkosta) 
https://www.ukkotahko.fi/huoneet/ukko-huone-2lle/ 

- 6 kpl,4-hlö saunallinen Ukko huone 1 vrk 190 € ja 2 vrk 380 € (Ukko hotelli 150 m Break Sokos Hotel 
Tahkosta) 
https://www.ukkotahko.fi/huoneet/ukko-huone-4lle/ 

- 6 kpl, 4-hlö saunallinen Vietti huoneisto 1 vrk 350 € ja 2 vrk 525 € (Vietti huoneistot, Break Sokos 
Hotel Tahkoa vastapäätä) Viettihuoneisto soveltuu parhaiten 2hlö:lle. Johtuen jyrkistä rapuista 
parvelle sekä wc tiloihin on kulku makuuhuoneen kautta. 
https://www.ukkotahko.fi/huoneet/vietti-huoneisto/ 

- 8-henkilön Golden Resort paritalohuviloita 1 vrk 350 € ja 2 vrk 520 €. Huvilat sijaitsevat noin 6 km 
päässä Tahkon keskustasta. 
https://www.goldenresort.fi/majoitus/paritalohuvilat/ 

- 8-henkilön Golden Resort huviloita 1 vrk 490 € ja 2 vrk 735 €. Huvilat sijaitsevat noin 6 km päässä 
Tahkon keskustasta. 
https://www.goldenresort.fi/majoitus/huvilat/ 

 
Hinnat sisältävät liinavaatteet pedattuna, pyyhkeet ja loppusiivouksen. 
Varaukset ja tiedustelut: Tahko Chalet, Atte Airaksinen, p. 044 3788 081 tai atte.airaksinen@tahkochalet.fi 

http://www.tahkoapartments.fi/
mailto:info@tahkoapartments.fi
mailto:booking@tahko.com
mailto:booking@tahko.com
https://www.ukkotahko.fi/huoneet/ukko-huone-2lle/
https://www.ukkotahko.fi/huoneet/ukko-huone-4lle/
https://www.ukkotahko.fi/huoneet/vietti-huoneisto/
https://www.goldenresort.fi/majoitus/paritalohuvilat/
https://www.goldenresort.fi/majoitus/huvilat/
mailto:atte.airaksinen@tahkochalet.fi
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Lisätiedot 

Jos sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä: talvipaivat@selry.fi 

SEL:n Itä-Suomen aluetoimisto: 
Toimistonhoitaja Rainer Kettunen, rainer.kettunen@selry.fi, p. 09 4246 1240 
Aluesihteeri Veijo Kukkonen, veijo.kukkonen@selry.fi, p. 050 464 7292 
 
SEL:n Talvipäivät järjestää SEL yhteistyössä Kuopion Elintarviketyöläisten ammattiosasto 030:n kanssa. 
 
Tulla hilipaseppa Tahkolle! 
 
www.selry.fi/talvipaivat 

mailto:talvipaivat@selry.fi
mailto:rainer.kettunen@selry.fi
mailto:veijo.kukkonen@selry.fi
http://www.selry.fi/talvipaivat

