KANSALLINEN LIIKUNTAFOORUMI 30.–31.10.2017, Lahti
– Käytännön ohjeet
Kansallinen liikuntafoorumi on liikuntakulttuuria laaja-alaisesti käsittelevä ja eri toimijatahot yhteen
kokoava keskustelu- ja vuorovaikutusareena. Sen tavoitteena on osaltaan vahvistaa liikunta- ja
urheiluasioiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja painoarvoa. Foorumissa käsitellään ajankohtaisia,
vaikutukseltaan merkittäviä ja liikuntakulttuurin arvopohjaan liittyviä kysymyksiä.
Vuoden 2017 Kansallinen liikuntafoorumi järjestetään Lahdessa. Oheen on kerätty keskeisiä käytännön
vinkkejä järjestelyjen suhteen.

1) Näin saavut Lahden seudulle
Junalla tai bussilla Lahden Matkakeskukseen
Rautatieaseman yhteyteen rakennettu Lahden matkakeskus toimii alueen liikenteen keskuspaikkana
yhdistäen lähi- ja kaukoliikenteen sekä eri liikennemuodot. Matkakeskuksella on helppo siirtyä
kulkumuodosta toiseen, esimerkiksi bussista toiseen bussiin, junaan tai kevyen liikenteen verkkoon sekä
päinvastoin.
Lahteen on helppo tulla junalla. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen Z-junalla pääsee Lahteen tunnin välein.
Nopein yhteys Helsingistä Lahteen on 49 minuuttia. Taajamajunat (H-junat) kulkevat Lahdesta RiihimäenHelsingin ja Kouvolan-Kotkan suuntaan. Kaikki kaukoliikenteen matkustajajunat pysähtyvät Lahdessa.
Matkakeskuksessa linja-autoasema on nyt kätevästi samassa paikassa kuin rautatieasema, joten junasta
linja-autoon vaihtaminen on helppoa. VR:n aikataulut ja muut palvelut www.vr.fi.
Matkakeskukselta Sibeliustalolle on hieman vajaa kolmen kilometrin matka. Matkakeskuksesta on suora
bussiyhteys (nro 17) Sibeliustalolle.

Autolla
Lahden seudulle on helppo tulla kaikista ilmansuunnista.
Etelän suunnasta Lahden seudulle saavutaan Lahden väylää (valtatie 4) joka muuttuu moottoritieksi (E75).
E75 jatkuu Lahden ohi kohti Jyväskylää.
Pohjoisesta tultaessa Lahden seudulle tuo moottoritie E75. Valtatie 24 tuo Lahden seudulle viihtyisien
maisemien kautta läpi Padasjoen ja Asikkalan.
Idästä saavuttaessa Lahtea lähestytään valtatie 12 pitkin läpi kaupungin, tie jatkuu Tampereen suuntaan.
Lännestä saavutaan tietä nro 12, joka Lahden seudulle tultaessa muuttuu Hämeenlinnantieksi. Valtatie vie
läpi kaupungin ja jatkuu kohti Kouvolaa.

2) Sibeliustalo seminaaripaikkana
Sibeliustalo sijaitsee Vesijärven Matkustajasatamassa. Käyntiosoite on Ankkurikatu 7, 15140 Lahti.
Seminaaritilana toimiva Puusepän Sali on yli 100-vuotiaasta tehtaasta saneerattu korkea tila Sibeliustalon
toisessa kerroksessa.

Kulkeminen Sibeliustaloon
Kävellen: Matkakeskuksesta Sibeliustalolle on hieman vajaa kolmen kilometrin matka.
Bussilla: Matkakeskuksesta on suora bussiyhteys (nro 17) Sibeliustalolle. Sibeliustalolle kulkee bussi
nro 17 linjaa Kauppatori-Ruoriniemi (D-pysäkki torin pohjoislaidalla, Vapaudenkadun puolella).
Bussiaikataulut voit tarkistaa Lahden Seudun Liikenteen sivuilta.
Taksilla: Sibeliustalon edessä on oma taksipysäkki ja erityisesti konserttien yhteydessä siinä odottaa
aina valmiina autoja. Jos haluat tilata taksin etukäteen, taksin numero on 0601 10001 ja muut
yhteystiedot löytyvät taksin sivuilta www.taksilahti.com.
Autolla: Sibeliustalon yhteydessä on parkkialueita seuraavasti:
Sibeliustalon etupihan p-paikka 15 minuutin
asioimista varten.
Satamatorin pysäköintialue: talon päädyssä,
maksuttomia
Ankkurikadun tyhjä tontti: epävirallisia
pysäköintipaikkoja tasoitetulla
hiekkakentällä, talvella vain osin aurattu.
Bussien pysäköintiin on varattu ruudut
Satamakadulla ja
Vesijärvenkadulla. Pyydämme kuljettajia
huomioimaan paikallisliikenteenbussipysäkin
talon kohdalla.

3) Majoittuminen Sokos hotel Seurahuoneella
Sokos Hotel Lahden Seurahuoneelle on varattu foorumin osallistujille majoituskiintiö. Seurahuone sijaitsee
Lahden keskustassa. Käyntiosoite on Alekstanterinkatu 14, 15110Lahti. Osallistujat varaavat ja maksavat
majoituksensa itse.

Sokos Hotel Lahden Seurahuone

Huonehinta sisältää runsaan buffet-aamiaisen ja alv:n. Huonehinnoista myönnetään S-Card edut.
Varaukset:
Sokoshotels keskusvaraamo +358201234600, hotellin vastaanotosta +358201234655 tai hotellin
myyntipalvelusta +358201234654. Sähköpostilla seurahuone.lahti@sokoshotels.fi tai
sales.hameenmaa@sok.fi
Esteettömyys:
Hotellissa on saatavilla kaksi esteettömäksi varusteltua huonetta, jotka on mm. mahdollista yhdistää
väliovella isommaksi tilaksi.
Pysäköinti:
Hotellin yhteydestä löytyvä autotalli
paikkoja rajoitetusti, ei ennakkovarausta
lämmitetty
sisäänajo parkkihalliin Vapaudenkatu 13
pysäköinti autotallissa hotellin vieraille 16 €/vrk
pysäköintilupa hotellin vastaanotosta
Muut pysäköinti mahdollisuudet:
P-Siltapuisto, Hämeenkatu 26
Siltapuisto sijaitsee Hämeenkadun ja Vesijärvenkadun kulmassa. Helppoajoinen pysäköintitalo
tarjoaa suojaisan paikan kahdessatoista tasossa. 540 autopaikkaa. Sisäänajo tapahtuu
Hämeenkadulta tai Aleksanterinkadulta. Pysäköintitalossa sijaitsee autopesula tasolla kaksi.
Sisäänajokorkeus: 1.90 m, Aleksanterinkadun puolelta 1.70 m. Pysäköinti10 EUR / vrk. Avoinna:
ark. 7.00–21.00, la 8.00–18.00. http://www.lahdenpysakointi.fi
Sokos tavaratalon parkkihalli
Parkkihalli, jossa 150 autopaikkaa. Käynti Hämeenkadulta. Avoinna tavaratalon aukioloaikojen
puitteissa.
Toriparkki
Avoinna kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä. Rauhankatu 15.Ajoneuvokorkeus maks. 250 cm
Lahden kaupungin kadunvarsipaikat

Muita majoitus vaihtoehtoja
1) Forenom Aparthotel Lahti City, Rauhankatu 14, 15110 Lahti,
https://www.forenom.com/fi/huoneistohotellit/forenom-aparthotel-lahti-city/1978
Varaukset ja lisätiedot: joni.isomaki@forenom.fi
2) Scandic Lahti, Vesijärvenkatu 1, https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/lahti/scandic-lahti
Puhelin: +358 3 339 39 11
3) Cumulus City Lahti, https://www.cumulus.fi/hotellit/lahti/cumulus-city-lahti
Puhelin: +358 200 48 127

