AFANASJEFFIEN MATKAOHJELMA 31.7.-6.8.2020 JA
OHJEET ILMOITTAUTUMISEEN
Tämä matka on loistava mahdollisuus päästä tutustumaan Afanasjeff-suvun asuinseutuun
Vienassa ja Venäjän Karjalaan laajemminkin. Tämä on sukuseuran viimeinen itse organisoima ja
Tilausmatkojen kanssa yhteistyössä toteuttama matka Uhtualle. Jatkossa järjestämme matkat
yhdessä mm. Uhtua-seuran kanssa – myös tänä vuonna sukuseuralaisilla on mahdollisuus
osallistua Uhtua-seuran heinäkuun alun matkalle, jos tämä matka-ajankohta ei sinulle sovi.
Luepa tarkemmin matkaohjelmat tästä kirjeestä. Ilmoittaudu sukuseuran matkalle 30.3.2020
mennessä.

ROVANIEMI-KUHMO-VARTIUS-KOSTAMUS-VUOKKINIEMI-UHTUA-PETROSKOIKIZHINSAARI-KINNERMÄKI-SORTAVALA-VÄRTSILÄ-ROVANIEMI

Lähtöpaikka: Rovaniemi (reitin varrelta voi tulla kyytiin)
1. päivä perjantai 31.7: Rovaniemi – Kuhmo, Juminkeko – Vartius - Kostamus, Venäjä
Juminkeon kulttuurikeskus vaalii Kalevalaan liittyvää kulttuuriperintöä:
http://www.juminkeko.fi/palvelut.html
Tutustumme multimediaesityksiin Vienasta, näyttelyyn ja kuulemme esityksen
vienalaisuudesta. Majoittuminen Kostamuksessa Venäjällä.

2. päivä lauantai 1.8: Kostamus – Vuokkiniemi – Vuonninen - Uhtua
Osallistumme Vuokkiniemen prasniekkaan:
http://www.ontrei.fi/fi/reitti/vuokkiniemi/item/140-vuokkiniemen-praasniekka
Vuonnisessa vierailu Kieleväisen kivellä, jonne mennään lyhyesti veneellä salmen yli:
http://www.juminkeko.fi/ontrei/vuonninen.html
Rannalla nautitaan tsajut. Maisemat ovat upeita. Illaksi päästään Uhtualle ja nautitaan
päivällinen.
Majoittuminen Uhtualla, Sampo hotelli.
3. päivä sunnuntai 2.8: Uhtualla
Nautitaan Uhtuan maisemista, ilmapiiristä ja ihmisistä. Kierros Uhtualla Lamminpohjassa suvun
asuinpaikoilla ja opastettu tutustuminen Uhtuaan ja sen asukkaisiin. Tutustu tästä Uhtuaan
http://www.juminkeko.fi/viena/uhtua.html ja https://www.uhtua.info/
Suvun asuinpaikkojen löytymisessä auttaa tämä artikkeli Karjalan Heimosta ja siinä oleva
karttalinkki: http://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/sites/default/files/kh-artikkelit/KH1995_0506_487.pdf

4. päivä maanantai 3.8: Uhtua-Petroskoi
Matkataan noin 8 h Uhtualta Petroskoihin. Välillä syödään eväät rekkaparkissa. Saavutaan
Petroskoihin, jossa majoittuminen ja päivällinen. Tutustuminen Petroskoihin illan aikana:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Petroskoi
5. päivä tiistai 4.8: Petroskoi-Kizin saari- Petroskoi
Aamulla lähdetään Petroskoista kantosiipialuksella Kizin saarelle. Matkan kesto reilu tunti.
Saarella suomenkielinen opastettu kierros alueen puurakennuksiin, museotalo ja kävelykierros
saarella: https://fi.wikipedia.org/wiki/Ki%C5%BEi Välipala. Ohjelman kesto noin 6 h. Paluu
Petroskoihin, jossa päivällinen. Ilta Petroskoissa.
6. päivä keskiviikko 5.8: Petroskoi -Kinnermäki – Sortavala
Ostoksia ym. Petroskoissa. Matka koti Kinnermäkeä. Kinnermäki on elvytetty ja elävä
karjalaiskylä: https://www.youtube.com/watch?v=UJvk5imVRQU Tutustutaan kylään ja sen
kohteisiin. Ruokailu. Jatketaan Sortavalaan, noin 20 km. Majoittuminen Sortavalassa.
Tutustuminen Sortavalaan: https://fi.wikipedia.org/wiki/Sortavala
7. päivä torstai 6.8: Sortavala-Ruskeala-Värtsilä- Rovaniemi
Aamupalan jälkeen piipahdus Ruskealan vuoripuistossa,
https://www.youtube.com/watch?v=57JoA3Zk59E.
Rajanylitys Värtsilästä. Joensuun kautta matka jatkuu Rovaniemelle. Välillä ruokailu.

HINTA
Matkan hinta 675 €/hlö (jos on oma viisumi, niin hinta pienenee -70 €). Hintaan sisältyy
bussikuljetus, ryhmäviisumi ja passinrekisteröintimaksu, aamupala, päivällinen ja
hotellimajoitus. Lautta- ja pääsymaksu mm. Kizin saarelle maksetaan erikseen. Sukuseura
myöntää alle 30-vuotiaille sukuseuran jäsenille 100 euroa tukea matkaan.
Matkan järjestää Tilausmatkat Oy/Matka-Moilanen, joka on toteuttanut sukuseuran aiemmatkin
matkat. Tilausmatkat Oy laskuttaa matkan kesäkuun aikana suoraan matkalaisilta. Tilausmatkojen
kautta järjestyy myös viisumihakemukset. Kuljettajana matkalla on aiemmillakin matkoilla
kuljettajana ollut erinomainen kuljettajan ja opas Hannu Moilanen.

ILMOITTAUTUMINEN
ILMOITTAUTUMINEN MATKALLE 31.3.2020 MENNESSÄ JOKO SUKUSEURAN
SÄHKÖPOSTIOSOITTEESEEN: sihteeri@afanasjeff-sukuseura.com
TAI PUHELIMITSE joko sihteeri Leena Autio p. 040 8450530 tai Jarmo Juujärvi p.
040 5568410.
Matkaterveisin,
Terttu Louhikoski-Alasuutari
p. 040 3578150
sähköpostit osoitteella sihteeri@afanasjeff-sukuseura.com
nettisivut https://afanasjeff-sukuseura.com/

********
Huom! Jos Uhtua-Petroskoi -matka ei sovi ohjelmaasi, sinulla on myös toinen mahdollisuus eli
Uhtua-seuran Uhtuan matka heinäkuussa 8.(9.)-16.7.2020
→ matkalle voi lähteä Turusta (8.7. ilta) tai Muuramesta (9.7. aamu)
→ reitti: Turku/Muurame – Pääjärvi – Kiestinki- Röhö-Uhtua-Venehjärvi-VuokkiniemiKostamus-Vartius-Muurame/Turku.
→ Uhtualta on mahdollista tehdä laivaristeily Luusalmelle, Enonsuuhun tai Jyvöälahteen
→ täyshoito, koti- tai hotellimajoitus.
→ hinta 700-800 €/hlö
→ Matkaan liittyviä asioita voit seurata tästä linkistä
http://www.uhtua.info/index.php/ajankohtaista
→ voit ilmoittaa kiinnostuksestasi Uhtua-seuran matkaan Tapio Kytömaalle:
tapio.kytomaa@gmail.com

********

