Ohjeita Sisäilmapajaan 14.–15.11.2018 osallistuville
Ilmoittautuminen. Ilmoittautuminen Itä-Suomen yliopistolla Snellmaniassa aukeaa
keskiviikkona 14.11. kello 10.00, ja ilmoittautuminen on avoinna koko tapahtuman ajan.
Muista tulla ajoissa paikalle ruuhkien välttämiseksi. Ilmoittautumistiskiltä saat nimikyltin
(joka oikeuttaa seminaarin tarjoiluihin), pajajulkaisun ja pajakassin. Jos olet varsinaisen
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautunut Kuopion kaupungin vastaanotolle, saat
ilmoittautumistiskiltä myös pääsylipukkeen kaupungintalolle – lipuke on annettava
kaupungintalolle tultaessa. Myös osallistumistodistuksen saat ilmoittautumistiskiltä, jos
olet sellaisen itsellesi toivonut. Muista pyytää se erikseen! Osallistumistodistuksia jaamme
aina, kun ilmoittautumistiskillä ei ole ruuhkaa.
Ilmoittautumistiskillä ja koko seminaarin ajan on paikalla avustajia, jotka tunnistat
valkoisista Kuopion kaupungin t-paidoista.
Pajaseminaari ja näyttely. Pajaseminaariin on ilmoittautunut kaikkiaan 642 henkilöä, joten
sali tulee olemaan viimeistä penkkiä myöten täynnä. Tyhjiä paikkoja ei saa jättää, vaan
istumapaikat täytetään järjestyksessä.
Näyttely on kahdessa kerroksessa – kannattaa tutustua päivien aikana kaikkiin osastoihin.
Voit tutustua pajan näyttelyyn täältä, josta löydät myös näyttelykartan.
Lounas ja kahvit. Lounaat ja kahvit tarjoillaan molempina päivinä näyttelyalueella
kahdessa kerroksessa (lounaan jälkiruokakahvi portaiden alhaalla). Erikoisruokavaliot
tarjoillaan ensimmäisen kerroksen Amica-ravintolassa (Ei koske laktoositonta ruokavaliota,
sillä kaikki tarjottavat ovat laktoosittomia.).
Bussikuljetukset. Siirtymisten helpottamiseksi olemme järjestäneet bussikuljetuksia
seuraavasti:
Keskiviikkona 14.11. bussit lähtevät Snellmanian alaparkkipaikalta (kartassa P3) heti
seminaarin päätyttyä, ja ne kulkevat Snellmanian ja Hotelli Puijonsarven väliä noin tunnin
ajan (noin kello 16 alkaen).
Torstaiaamuna 15.11. bussit lähtevät Hotelli Puijonsarven pääoven edestä ja kulkevat
hotellin ja Snellmanian väliä noin 10 minuutin välein. Ensimmäinen bussi lähtee hotellilta
kello 8.00 ja viimeinen noin kello 8.50. Kannattaa olla ajoissa eikä jäädä odottelemaan

viimeistä bussia, että mahdut varmasti mukaan.
Kuopion kaupungintalon vastaanotto. Kuopion kaupunki järjestää vastaanoton
kaupungintalon juhlasalissa (Tulliportinkatu 31) 14.11. kello 18 alkaen.
Tilaisuuteen mahtui mukaan 250 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Jos olet ilmoittautunut
kaupungin vastaanotolle, on ehdottoman tärkeää, että otat mukaasi pääsylipukkeen,
jonka saat ilmoittautumisen yhteydessä. Vain lipukkeella pääsee sisään.
Pajatanssit. Pajatanssit tanssitaan 14.11. kello 20 alkaen Ravintola Puijonsarvessa (Minna
Canthin katu 16). Mukaan mahtui 400 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Tarjolla on voileipä- ja täytekakkua, mutta jos kaipaat tuhdimpaa purtavaa, ravintola on
varautunut sellaista erillisestä tilauksesta tarjoamaan. Iltajuhlassa asu on vapaa, mutta
perinteisesti on ollut tapana laittaa päälle piirun verran parempaa. Illalla juhlaväkeä
viihdyttää oululainen, pitkänlinjan kokoonpano Express.
Paneelikysymyksiä. Torstaina on vuorossa paneelikeskustelu ”Onnistumisen polokuja”.
Voit jättää aiheeseen liittyviä kysymyksiä etukäteen: anna.merikari@sisailmayhdistys.fi.
Kysymyksiä voi jättää myös paikan päällä ilmoittautumistiskille.
Kulkuyhteydet ja pysäköinti. Snellmanialle (Yliopistonranta 1) pääsee Kuopion torilta ja
rautatieasemalta useilla Kuopion joukkoliikenteen busseilla (mm. linjat 4, 7, 16, 21 ja 31),
ja pois jäädään Snellmanian pysäkillä. Tarkista reitit ja aikataulut Kuopion seudun
joukkoliikenteen Vilkku-reittipalvelusta.
Sokos Hotelli Puijonsarvi sijaitsee noin 500 m päässä Kuopion torilta. Suosittelemme
mahdollisuuksien mukaan käyttämään julkista liikennettä, sillä pysäköintitilaa on rajoitetusti.
Pysäköinti Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella on maksullista, ja pysäköidä voi
kaikkialle, missä lukee "Yliopiston P-luvalla" tai "Yliopiston henkilökunnan P-luvalla".
Lyhytaikaisen vieraspysäköinnin tuntihinta on 1 euroa, enimmillään kuitenkin 6 euroa/vrk.
Lyhytaikaisen pysäköinnin maksun voi suorittaa maksuautomaattiin (sijainti P3 ja P5) tai
mobiilimaksuna. Pysäköinnin valvonnasta vastaa Kuopion kaupungin pysäköinninvalvonta.
Pysäköinti yliopistokampuksella:
P1–P5
Muu vieraspysäköinti:
P7 ja P8
Yliopiston campusalueen kartta on tässä.
Tapahtumapaikat. Tästä kartasta näet Sisäilmapaja10:n tapahtumapaikat.
Twitterissä tapahtuman tunnisteet: #sisäilmapaja @siuutiset (Sisäilmayhdistys)

