Kinnermäen ystävät ry
LaLa 2005
Laulumatka Kinnermäkeen – laulua, laavuja ja lauteita

la 30.7. - la 6.8.2005

Matkaohjelma
Lauantai, 30.7.
8.00

Oulu - Joensuu - Värtsilä - Jänisjärvi
-lähtö Oulusta Joensuun kautta, venäläisellä linja-autolla
-rajan ylitys Värtsilä-Niirala
-ruokailut matkalla omatoimiset
-saapuminen Jänisjärvelle, tutustuminen nähtävyyksiin
-yöpyminen Jänisjärven hotellissa

Sunnuntai, 31.7.
Kolatselkä - Kinnermäki
-aamiainen hotellissa
-Kolatselässä kävelyretki, kohteena vanha tehdasmiljöö
-matkustus Kinnermäkeen
-Kinnermäessä tutustuminen kylään ja kyläläisiin
-kotimajoitus, illallinen, iltasauna
-yöpyminen Kinnermäessä
Maanantai, 1.8.
Kinnermäki
-aamiainen
-päivällinen
-savusaunan lämmityskurssi
-kotimajoitus, illallinen, iltasauna
-yöpyminen Kinnermäessä

Tiistai, 2.8.
Kinnermäki - Vitele - Aunus -Kuujärvi - Suuri Selkä - Petroskoi
-aamiainen Kinnermäessä, matkalla omatoimiset ruokailut
-aamupäivällä bussimatka Kinnermäestä Vitelen kautta Aunukseen
-tutustuminen Kuujärven kylään
-vierailu Suuri Selkä -kylässä (hyvin säilynyt vanha kylä, jossa myös
tehdään suojelutoimintaa)
-matkustus Petroskoihin, matkalla pysähdytään kyläkohteissa
-yöpyminen Petroskoissa, pyöreä teatterihotelli Mask, aivan keskustassa
Keskiviikko, 3.8.
Petroskoi
-omatoiminen aamiainen
-omatoiminen tutustuminen kaupunkiin, ostokset, omatoimiset ruokailut
-mahdollisuus laivamatkaan Kizhin saarelle, sen pogosta on Unescon
maailmanperintökohde
-iltaohjelma yhteinen ja yöpyminen Petroskoissa, Mask-hotellissa

Torstai, 4.8.
Petroskoi - Kindahan kylä - Kinnermäki
-omatoiminen aamiainen, matkalla omatoimiset ruokailut
-matkaamme bussilla Kindahan huumorikylään
-Kindahassa kylätapaaminen, laulua ja muuta kulttuuriohjelmaa
-saavumme illaksi Kinnermäkeen
-illallinen, sauna ja yöpyminen Kinnermäessä

Perjantai, 5.8.
Kinnermäki
-laavuretki Hannilammelle ja Vieljärven rannalle
-illalla savusaunan lämmitys
Lauantai, 6.8.
Kinnermäki - Värtsilä - Joensuu - Oulu
-paluumatka venäläisellä bussilla Suomeen, Joensuun kautta Ouluun

MATKAKOHTEITA
Kizhin pogosta
-Unescon maailmanperintökohde vuodesta 1990
-v 1966 avattuun ulkomuseoalueeseen kuuluu:
-pogostan pääkirkko, rak. v 1714, valtaisa 22-kupolinen puukirkko
-pienempi kesäkirkko, rak. v 1764 ja v 1862 rak. kahdeksankulmainen kellotapuli
-pogostan aluetta kiertää hirsinen muuri, rekosnstruktio vuodelta 1959
-ulkomuseoalueella on myös suuri Oshevnevin karjalaistalo
-kymmeniä historiallisia rakennuksia, aittoja, tuulimyllyjä
-useita vanhoja tsasounia, joista vanhin on Lasaruksen ylösnousemuskirkko 1500-luvulta
Kuujärvi, nyk. Mihailovskoje, n 800 asukasta
-kylä ja järvi tulivat tunnetuiksi jatkosodan aikaan
Nurmoila
-idyllinen kylä, järvien keskellä, lammen ympärillä, kuin amfiteatterissa
-komeita kaksikerroksisia harmaita hirsitaloja
Novinka
-aidontuntuinen 50 asukkaan karjalaiskylä
-useita vanhoja karjalaistaloja ja tsasouna 1700-luvulta, ympärillään hautausmaa
Suuri Selkä
-hyvin säilynyt vanha kylä, jossa myös vireillä suojelutoimintaa
Manga
-matkan varrella Petroskoista Prääsän kautta Kinnermäkeen
-yhtenäinen pieni kylä ja kunnostettu vanha tsasouna mäen harjanteen niityllä
Vitele
- idyllinen joenvarsikylä Laatokan rannan tuntumassa,

Laulu Kuujärvestä
Mitä silloin äkkiä näimme,
sitä näitkö unissakaan?
Havahduimme ja mykkinä jäimme
yli maiseman tuijottamaan.
Niin pehmeä kumpujen kaarre,
niin kummasti kimaltaen
lepäs järvi kuin simpukan aarre
syliss´armaan vehreyden –
kylä harmaja niemekkeessä,
kylä heimomme vainotun:
koti siin´oli silmäimme eessä,
koti ihmisen, sun ja mun!
Kuujärven kunnaat, Kuujärven kuu,
Kuujärven rannalla karsikkopuu
pilviä päin kuvastuu…
Yrjö Jylhä: Runot, Otava, 1944

MATKAOHJEET
Viisumin jokainen hankkii itsenäisesti ja huolehtii myös passinsa voimassaolosta matkan ajan.
-paikallisen Suomi-Venäjä –seuran kautta viisumi maksaa n 70 euroa, lisäksi toimituskulut
-Suomi-Venäjä -seuran kotisivuilta löydät tiedot ja kaavakkeet :
www.venajaseura.com/palvelut/palvelut.htm
-sivuilta www.lahialuematkat.fi esimerkiksi löytyy tietoa viisumin hankkimisesta muualta
Venäläinen Bussi hakee meidät Oulusta, linja-autoasemalta, aamulla 30.7. lauantaina klo 8.00
-etelästä mukaan lähtevät voivat nousta kyytiin Joensuussa
Matkalle pitää varata omaa rahaa vähintään:
-majoitukseen ja ruokailuihin kuluu n 280 euroa koko matkan aikana:
-hotellien huoneet n 40 euroa/henkilö/yö
-Kinnermäessä majoitus n 25 euroa/h/yö, täysylläpito
-ruokailut matkan aikana ravintoloissa n 10 euroa/kerta
Varausmaksu:
-150 euroa/henkilö, lapsilta 100 euroa
-maksettava 15.5. 2005 mennessä yhdistyksemme tilille 110730-630016
-huomautus merkinnällä KyryLaLa04
-varausmaksu sisältää kaikki bussimatkat
Kaikki pakolliset matkakustannukset yhteensä:
-n. 500 euroa/h

Kysymykset:
-epäselvyyksissä ja muutenkin, kysykää sihteeritämme:
Olga Gokkoeva
gsm: +358 400 166737
e-mail: olga.gokkoeva@pp.inet.fi
Tietoa yhdistyksemme toiminnasta kotisivuillamme:
http://kinnermaki.oulu.fi

