PARVIAISTEN SUKUJUHLA JA -KOKOUS 21.8.2021
Tervetuloa historialliseen ja merelliseen
Haikon Kartanoon Porvooseen

Ohjelmassa mm.
”Hanna Parviainen, myyttejä ja todellisuus”. Kristiina Markkasen esitys Säynätsalon voimanaisesta, Suomen
ensimmäisestä kauppaneuvoksen arvonimen saaneesta naisesta Hanna Parviaisesta (1874–1938).
Kristiina Markkaselta ja Leena Virtaselta ilmestyy syksyllä elämänkerta ”Wivi ja Hanna”, joka kuvaa
arkkitehdin ja kauppaneuvoksen yhteisiä vuosia. Oman aikansa vaikuttajanaisia yhdistivät taloudellinen
vapaus, yhteiskunnallinen toiminta ja uupumaton työnteko, rakkauskin. He etenivät työssään huipulle ja
tekivät huimia automatkoja läpi Euroopan.
Kristiina Markkanen on kulttuuritoimittaja-tietokirjailija, Skandinavian tutkimuksen, kotimaisen
kirjallisuuden ja taidehistorian Master of Arts. Ennen Wivi ja Hanna -teosta hän on julkaissut useita kirjoja.
Markkanen on työskennellyt toimittajana muun muassa Yleisradiossa ja Helsingin Sanomissa. Hän asuu
perheineen Helsingissä ja Genevessä.
Trubaduuri lauluntekijä Jukka Salminen
Saamme eläytyä lauluihin ja tarinoihin, joista Jukka Salminen kutoo matkan menneeseen, mitä sukutausta
on tuonut häneen pikkupojasta pappuuteen. Jukka Salmisen esittää laulut ja tarinat humoristisesti ja
koskettavasti.
Risteily Porvoon historiaan
Sukukokouksen jälkeen m/s Queen hakee porukkamme Haikon laivalaiturista. On elämys seilata
Haikonselällä ja tehdä kierros Runebergin Kiven luona ja eläytyä runoilijamme kesätunnelmiin silloin
aikanaan. Sieltä alus vie meidät Hamarin ja Höyrysahasaarten ohitse Porvoonjoelle ja siltojen alitse
Wanhan Porvoon ranta-aittojen tunnelmissa aina Hornhattulaan saakka. Siellä käännytään paluumatkalle
Haikkoon. Laivalla kuulemme mielenkiintoisen opastuksen keskiajan historiasta alkaen ja nautimme upeista
näkymistä kauniiseen puukaupunkiin ja kirkonmäelle. Risteily on upein tapa tutustua Wanhaan Porvooseen.

Lauantain 21.8.2021 tarkempi ohjelma:
Kello 10.00 alkaa ilmoittautuminen (Hotelli Haikon Kartano)
Tässä välissä voi vaikka käyskennellä kartanon upeassa puistossa
Kello 11.30 alkaen lounas Hotelli Haikon Kartanon Romanov-salissa
Kello 13.00–14.30 Sukujuhla kongressitilassa (avaus, juhlaesitelmä, trubaduuri, ansiomerkkien jako)
Kello 14.30–15.30 Kahvit, valokuvaus yms.
Kello 15.30–17.00 Sukukokous (sääntömääräiset asiat sekä sääntöjen muutosesitys)
Kello 18.00–20.00 Opastettu risteily Porvooseen ja takaisin (sisältää pientä suolaista)

Osallistumismaksu juhlaan lauantaina 21.8.2021:
A. Sisältää koko päivän ohjelman
70 €/henkilö (lounas, juhla, kahvi, risteily), alle 12-vuotias 25 €/henkilö ja alle 4-vuotias ilmaiseksi.
B. Ei sisällä risteilyä, muuten sama ohjelma kuin A-vaihtoehdossa
50 €/henkilö (lounas, juhla, kahvi), alle 12-vuotias 20 €/henkilö ja alle 4-vuotias ilmaiseksi.
Ilmoittaudu juhlaan vaikka heti ja varmista, että mahdut mukaan mahdollisten kokoontumisrajoitusten puitteissa.
Mikäli tilaisuus joudutaan perumaan, sukuseura palauttaa osallistumismaksusi. Hotelli Haikon Kartano ja risteilyalus
huolehtivat, että tilaisuudet järjestetään koronaturvallisesti. Noudatamme Uudellamaalla 21.8.2021 voimassa olevia
koronarajoituksia.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Anne Weltnerille 15.7.2021 mennessä
s-posti anne.c.weltner@gmail.com tai puh. 040 765 9681
Ilmoita myös mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-allergiat
Osallistumismaksu maksetaan Parviaisten sukuseuran tilille FI50 5062 0320 2653 60 viimeistään 15.7.2021
Viitteeseen: osallistujien nimet ja A- tai B-vaihtoehto

Majoittuminen:
Majoituksen jokainen varaa itse. Haikon Kartanoon on meille varattu tietty määrä huoneita Parviaisten sukuseuran
kiintiöön hieman edullisempaan hintaan. Muita lähialueen majoituspaikkoja löytyy Porvoosta, jonne on noin 7 km
Haikon Kartanosta. Katso esim. www.porvoo.fi -> Matkailu ja vapaa-aika.
Hotelli Haikon Kartano koostuu kahdesta eri hotellirakennuksesta: modernista kylpylähotellista ja historiallisesta
kartanohotellista. Huonehintaan sisältyy aina kartanoravintolassa tarjottava aamiainen, kylpylän ja kuntosalin
sisäänpääsy sekä ilmainen pysäköinti hotellin parkkipaikalla. Kartanossa majoittuville on aamupalalla katettu pöytä,
lasillinen kuohuviiniä ja herkkutorni antimien kera sekä Butler-service.
Huoneen voi varata suoraan www.haikko.fi -sivuilta käyttäen kiintiökoodia PARVIAI200821 viimeistään 20.7.2021
(HUOM! Älä laita ruksia Stockmannin kanta-asiakas -kohtaan).
Varauksen voi tehdä myös puhelimitse 0600 15131 ma-pe 8–18 ja la 10–16. Mainitse kiintiökoodi.
MAJOITUSHINNAT HAIKON KARTANOSSA
138 €/yö Kylpylän standard-1hh (norm. 165 €)
148 €/yö Kylpylän standard-2hh (norm. 208 €)
168 €/yö Kylpylän superior-2hh (norm. 248 €)
268 €/yö Kylpylän deluxe huone/ suite (norm. 328 €)
298 €/yö Kylpylähotellin perhehuone, 2 aikuista ja 2 lasta
228 €/yö Kartanon classic huone (norm. 288 €)
318 €/yö Kartanon imperial-huone (norm. 388 €)
418 €/yö Kartanon sviitti 2:lle (norm. 488 €)
Saapumisohjeet löydät täältä: https://www.haikko.fi/hotelli/ajo-ohje-ja-liikenneyhteydet
Autolla: Perille Haikkoon löydät helposti seuraamalla Haikon Kartanon opastekylttejä, jotka ohjaavat
lähimoottoritieltä (E18) lähtien hotellille asti. Osoite on Haikkoontie 114, 06400 Porvoo
Bussilla Helsingin linja-autoasemalta Porvoon linja-autoasemalle noin 1 tunti. Porvoon keskustasta Haikkoon on
matkaa 7 km, joka taittuu helposti joko paikallisbussilla (nro 2, 15 min) tai taksilla. Bussi pysähtyy Haikon portin
kohdalla. Aikataulut Hki-Porvoo löytyvät Matkahuollon sivuilta ja Porvoon paikallisliikenne Koiviston auton sivuilta.
Ajantasaista tietoa tullaan tarvittaessa päivittämään sukuseuran kotisivuille http://www.parviaistensukuseura.fi/.
Tervetuloa ja nähdään Haikossa!
Järjestelytoimikunnan puolesta Anne ja Teuvo

