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JUHLITAAN LUONTOA HOSSAN KANSALLISPUISTOSSA 26.8.2017

Savo-Karjalan latualueen toimintasuunnitelmassa on neljästä Suomen luonnonpäivästä 
aluetapahtumaksi valittu  JUHLI LUONTOA / TEEMANA JUHLAT KANSALLISPUISTOON.

Sata päivää ennen satavuotiaan Suomen itsenäisyyspäivää juhlitaan yhdessä Suomen luonnon 
päivää. Nostamme maljan Suomen luonnolle ja vedämme lipun salkoon. Kaikissa 
kansallispuistoissamme kajahtaa kansallispuistojen laulu ja rannikolla syttyvät tulet. Juhlan 
kruunaa illan hämärtyessä soivat nuotiolaulut - yhdessä .

Tapahtumapaikkana on Metsähallituksen omistama Hossan luontokeskus, 
(www.luontoon.fi/hossanluontokeskus). Osoite: Jatkonsalmentie 6, 89920 Suomussalmi,
puh. 020 6396041.
Tapahtuma-aika on viikonloppu pe 25. - su 27.8.2017, mutta la 26.8. on varsinainen 
tapahtumapäivä.
Suunnitelmat on kovassa käynnissä ja majoituspaikkoja olemme kartoittaneet allaolevista 
yrityksistä. Asuntovaunu- ja telttapaikkoja on Luontokeskuksen Campingalueella.

YHTEISKULJETUS LATUALUEELTA
järjestetään sen perusteella, miten yhdistykset ilmoittavat osallistujia tapahtumaan.
Bussi kulkee 5-tietä pitkin (Mikkeli/Kuopio/Iisalmi) ja aikataulut sorvataan lähtijöiden mukaan, 
kuitenkin niin, että bussi/bussit on Hossassa perjantai-iltana  ja lähtee kotimatkalle sunnuntaina 
aamupalan jälkeen.
Tässä vaiheessa on siis tärkea saada tietää yhdistyksistä henkilömääriä,  montako tulee 
tapahtumaan.  Ilmoittautuminen näin aikaisessa vaiheessa on tärkeää myös muiden järjestelyjen 
takia; ruokailut, patikoinnit, ohjelmat, yms. Kukin yhdistys järjestää omille lähtijöilleen 
liittymäkuljetuksen/ kimppakyydin 5-tien varrelle sovituille pysähdyspaikoille. Bussin aikataulut ja 
pysähdyspaikat ilmoitetaan myöhemmin, mutta lähtö tullee olemaan eteläisimmältä paikkakunnalla 
puoliltapäivin perjantaina, jotta ollaan Hossassa klo 19-20.

OHJELMA (alustava/tarkennetaan myöhemmin))
pe 25.8. Saapumiset, majoittumiset ja alueeseen tutustuminen 
la  26.8. Aamupalat 
  klo 10  Kokoontuminen / tervetuloa
  klo 10.30 Ryhmiytyminen patikointeja varten (omat retkieväät reppuun)
  klo 15-17      Yhteinen kenttälounas (sään salliessa ulkona)
  klo 17 Illanvietto; kuorokonsertti Hossan harjulla, Kaukametsän kamarikuoro ja 
                        Kajaanin Mieslaulajat,

yhteislaulua, makkaranpaistoa ym. mukavaa
- yhdistykset voivat esittää omaakin ohjelmaa (harjoitteluaikaa on)

RETKEN HINTA
 Aamupalat, lounaan ja majoituksen hoitaa kukin erikseen paikan päällä. 
Yhteisbussin kuluihin saamme tukea Suomen Ladulta ja aluerahoista, muita kuluja (oppaat, 
ohjelmat yms.) kertynee jokunen kymppi/henkilö. Kaikki tarkennukset selviävät 31.5. mennessä.

RUOKAILUT  / Luontokeskuksella
- aamupala 10,-/henk.
- lounas 10,-/henk. 
   - myymme paikan päällä sekä aamupala- että lounaslippuja /on sujuvampaa kassalla
- retkieväitä yms. mahdollisuus ostaa Luontokeskuksesta tai leirintäalueen kioskista
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MAJOITUKSET
Majoituspaikkoja olemme kartoittaneet allaolevista yrityksistä ja paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä, koska näistä on lyhyimmmät matkat Luontokeskukseen, kuitenkin 
liikkuminen bussilla. Allamainittuja majoituspaikkoja voit katsoa linkistä: 
http://www.suomussalmi.fi/matkailija/majoitus.

1. CAMPING KARHUNKAINALO,  LUONTOKESKUS
Jatkonsalmentie 6, 89920 RUHTINANSALMI
Puh.(+358)050 384 4692, oparihossa(at)suomi24.fi
- asuntovaunupaikkoja 39  + telttailualue
- leirintämaksu 14,-/vrk + henkilömaksu 4,-, - telttapaikka 16,-/vrk
- wc:t, suihkut, non-stop-sauna 
- kahvila- ja kioskipalvelut
- ennakkovaraus mökeistä tehty: 4 kpl / 6 henkilön mökki /saunaton 85,-/vrk.
   ja paritalon huoneisto 6 hengelle / 95,- vrk./saunallinen, omat liinavaatteet mukaan.
- maksu paikan päällä

2.  SIIRTOLAN LOMAMÖKIT
ari.vaisanen@suomussalmi.net,  puh. 040 1963 565  Siirtolantie 9, 89920 Ruhtinansalmi
Mökkien hinnat 45,- - 60,- /vuorokausi. Sopii 34 henkilöä.
Ennakkovaraus tehty.  Etäisyys Luontokeskukseen 3 km. Omat liinavaatteet mukaan. 
- maksu paikan päällä (kortti käy).

3.  HOSSAN LOMAKESKUS 
Hossantie 278 A,  89920 Ruhtinansalmi, puh.08 732322  info@hossanlomakeskus.com 
Kahden hengen huone 70 euroa/vrk. (hotellitasoinen) 
Ennakkovaraus tehty: (paikkoja 20:lle/10 2 hh huonetta). Etäisyys Hossan luontokeskukseen 4 km. 
- maksu paikan päällä.

4. LOMAMÖKIT PAASOVAARA
Hossantie 262, 89920 Ruhtinansalmi
Tel. Alpo +358 400 389 916, Sirkka +358 400 187 282 | alpo.paasovaara@suomussalmi.net
Tilaa noin 50 henkilölle mökeissä (2-10 heng.)  Ennakkovarausta ei ole, varaukset tehdään vain 
tilauksen mukaan. Etäisyys Luontokeskukseen 6 km. Liinavaatteet on. Maksu ennakkoon tai  
käteisellä paikan päällä.

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIETOJA
Ilmoittautumiset omaan yhdistykseen: nimi /puh. ja ottakaa myös sähköpostiosoite, lisätietoa 
ja tarkennuksia on sitten kätevä lähettää.
 Yhdistys ilmoittaa Kyllikille viimeistään 31.5.2017 sähköpostilla 
leenakyllikki.rytkonen@gmail.com, puh. 0400 667758.  Nimilistat yhteystietoineen majoituksia 
varten sekä maininta tuleeko yhteisbussissa. Nimilistojen mukaisesti teemme 
majoitusvaraukset em. mökkeihin ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Jos mahdollista, toivomus majoituspaikasta (esim. Juankosken porukka Camping-alueelle 
1 mökki/6 henk./loput telttoihin)

Lisätietoja antaa myös Ilkka Pohjanheimo, puh.040 7571851, ilkka.pohjanheimo@gmail.com.

Tehdään YHDESSÄ  MAHTAVA LUONNONPÄIVÄ Hossan uudessa kansallispuistossa!

OLETTE TERVETULLEITA ISOLLA JOUKOLLA!

IISALMEN LATU RY
järjestelyistä vastaava yhdistys
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