Kinnermäen ystävien SuLa-kesämatka 2007
15.7 sunnuntai
09.00
Lähtö Oulun linja-autoasemalta rajalle (yht. noin 470 km)
Matkalla omatoimiset ruokailut
n. klo 17.00 Rajan ylitys
n. klo 20.00 Saapuminen majoituspaikkaan Jänisjärvelle, majottuminen
16.7 maanantai
08.00
Aamiainen
09.0
Lähtö Petroskoihin, matkalla käynti karjalaisessa kotimuseossa Kollatsellässä
n. 13.00
Lounas Kinnermäellä, näyttelytavaroiden purku
n. klo 15.00 Saapuminen Petroskoihin, majoitus Maski-hotelliin
17.7 tiistai
17.00
n. klo 19.00

Lähtö Kinnermäelle
Saapuminen Kinnermäelle,
saunominen ja illallinen

18.7 keskiviikko
9.00
Aamiainen Sarai-ravintolassa.
10.00
Lähtö Vieljärven rannalle Hannilammen kautta (tässä mahdollisesti kokeillaan
veneretkiä Salon saarelle), retkilounas
Illalla saunominen ja illallinen
19.7 torstai
09.0

Aamiainen
Lähtö Kyläkierrosmatkalle
Ruokailu tutustumiskierroksen aikana
Illalla saunominen ja illallinen Kinnermäellä

20.7 perjantai
09.00
Aamiainen
10.00
Näyttelyn avajaiset
11.00
Seminaari karjalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa
13.00
Lounas
14.00
Seminaari jatkuu
16.00
Vieraat lähtevät
Illalla saunominen ja illallinen

21.7 lauantai
08.00
Aamiainen
08.30
Lähtö Ouluun

Hyvät Kinnermäen ystävät!
Tänä vuonnakin toteutamme peinteisen kesämatkamme, kierretään karjalaisia kyliä, nautitaan
karjalaisesta luonnosta ja ihmisten vieraanvaraisuudestaan. Kinnermäellä ollaan neljä päivää.
Rakennetaan Raimo Ahosen valokuvanäyttelyä. Sama näyttely oli esillä Firenzen yliopistolla.
Päivä ennen lähtöämme on näyttelyn avajaispäivä, samalla tavataan yhteistyökumppaneita,
tehdään tilannekatsaus ja keskustellaan tulevasta toiminnasta. Matkalla on myös
kulttuuriohjelmaa, tarkempi matkaohjelma valmistuu toukokuussa.
Matkan hinnaksi alustavien laskelmien mukaan tulee noin 350 € per hlö. Hintaan kuuluvat
matkat, majoitukset, ruokailut Kinnermäellä, kulttuuriohjelma Kinnermäellä.
Erikseen on hankittava omatoimisesti viisumi. Viisumin hankkiminen onnistuu Suomi-Venäjäseuran Oulun toimiston kautta. Toimisto on kesällä lomalla, joten viisumiasia on hyvä hoitaa
ajoissa.
Matka toteutuu mikäli on 20 lähtijää.
Varausmaksu (200 euroa) on maksettava yhdistyksen tilille (110730-630016) 27.5.2007
mennessä. Varausmaksulla katetaan kuljetus- ja majoituskulut (yhdeltä yöltä rajalla).
Loput (täyshoito Kinnermäellä – 100 € ja majoitus Petroskoissa (hotelli Maski, yhden hengen
huone – 62 €, kahden hengen huone 63 € per huone), ruokailut muualla kuin Kinnermäellä)
jokainen maksaa itse paikan päällä.
Mielelläni vastaan matkaan liittyviin kysymyksiinne,
Hyvää kesän odotusta,
Kinnermäen ystävät Ry,
sihteeri Olga Gokkoeva

